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Sammanställning av förslag i samband med
medborgardialog kring framtidens föreningsbidrag
Sammanfattning fokusgrupper
Den första träffen var den 7 maj 2014 Vårgårda kommunhus. Vid detta
tillfälle kom cirka 35 personer från olika föreningar. På mötet fanns också
förtroendevalda från allmänna utskottet samt tjänstemän. På mötet
informerades det om upplägg och syftet med medborgardialogen. De
gällande reglerna för föreningsbidrag gicks också igenom. På detta mötet
fick man anmäla intresse att deltaga i kommande fokusgrupper. Cirka 15
personer anmälde sig direkt. Efter mötet skickades det ut ett
informationsbrev om vad som sagts på mötet samt en påminnelse till
föreningarna om kommande medborgardialog, anmälde ytterligare cirka 15
personer sitt intresse att deltaga.
Den 4 juni 2014 och då genomfördes själva medborgardialogen. Metoden
som användes var fokusgrupper. Cirka 30 representanter från olika
föreningar delades in i fyra fokusgrupper. Gruppindelningen byggde på att
det skulle vara så stor spridning som möjligt mellan olika sorters föreningar.
I varje fokusgrupp fanns det med minst en förtroendevalda och en
tjänsteman.
Följande frågeställningar hade fokusgrupperna att förhålla sig till:
•
Vad är bra med nuvarande bidragsregler?
•
Vad bör förbättras/förändras?
•
Vad bör kommun prioritera när det gäller föreningsbidraget?
•
Övriga tankar och synpunkter
Sammanfattningsvis ansåg föreningarna följande:
•
Överlag är de gamla reglerna bra. Framförallt är idrottsföreningarna
nöjda med de regler som finns idag
•
Förtydliga bidragsregler till kultur- och sociala föreningar
•
Mångfald/jämställdhet måste analyseras i de nya reglerna
•
Förenkla bidragsansökningen, exempelvis en elektronisk blankett på
kommunens hemsida
Nedan följer en listning där vi har sammanfattat de synpunkter som
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presenterades på medborgardialogen via de post-it lappar som skrevs under
workshopen:
Lokalbidrag
•
Utreda hur lokalbidraget kan utvecklas i förhållande till ålder
•
Grundbidrag på olika nivåer beroende på verksamhet
◦ verksamhet
◦ antalet medlemmar
•
Enkel och pedagogisk blankett som mer är strukturerad som ett
formulär ex: Har ni en konstgräsplan ( ) ja ( ) nej
•
Ta bort nuvarande lokalbidrag (ej anläggningsbidrag) och ersätt det
med olika nivåer för bidrag under ”Lokal- & anläggningsbidrag”
istället.
•
Kan bidraget regleras utefter hur mycket anläggningarna används?
Förtydliga
•
Blanketter för alla typer av bidrag som är pedagogiska likt ett
formulär
•
Sista ansökningsdatum på alla typer av bidrag.
Investeringar & evenemang
•
Bör särskiljas från varandra och ha var sin budgetpost
•
Ansökningar för investeringar 2 gånger per år. Idag kan man söka
under hela året.
•
Regler för investeringsbidrag för att minska godtyckligheten
•
Blanketter för båda typerna av bidrag
•
Prioritera och belöna evenemang som är kommunstärkande och
utåtriktade
Medlemsbidrag
•
Vad är en medlem? Aktiv/passiv?
•
Olika nivåer
•
Anpassa åldern
Kulturbidrag
•
Förtydliga och utveckla blanketten
•
Liknande regler som för pensionärsföreningarna
◦ Grundbidrag samt medlemsbidrag
◦ Övriga aktiviteter
◦ Utåtriktade aktiviteter som stärker kommunens attraktionskraft
Listning av olika aktiviteter som belönas, ex: Lockar din
verksamhet besökare från andra kommuner? Hur arbetar ni för
att locka fler ungdomar?
Sociala föreningar
•
Dessa bidrag bör hanteras inom utskottet lärande och omsorg
Övrigt
•
•
•
•
•
•

Ungdomsverksamhet bör prioriteras
Många är nöjda med nuvarande regler
Mångfald/jämställdhet måste analyseras i de nya reglerna
Det drogförebyggande arbetet i föreningarna bör följas upp bättre
Materialbidrag?
Bör/kan bidragen höjas? De har legat på samma nivå i många år nu.
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