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Stadskontorets skrivelse innehåller en del kloka synpunkter. Vi håller med om att det kan bli
problematiskt att lägga över ansvaret för bidragsansökningar och utbetalningar på en mängd olika
nämnder. Fritidsnämnden bör uppmuntras till informationsinsamling från diverse nämnder och
förvaltningar men det övergripande ansvaret bör inte förflyttas.
Vad som bör finnas i regler och riktlinjer är en större tydlighet när det gäller den verksamhet som
en bidragsberättigad förening kan syssla med. Föreningsfriheten ska självklart inte inskränkas men
det är viktigt att skattemedel används på ett förnuftigt och kontrollerat sätt. Historiskt har kontrollen
av dessa bidrag varit långt ifrån tillräcklig och det är viktigt att fritidsförvaltningen har full kontroll
på vad föreningarna sysslar med.
Det är också oroande att man i reglerna öppnar upp för begränsningar när det gäller deltagande i
vissa föreningar baserat på kön, etnisk tillhörighet, religion etc. Om det finns sådana begränsningar
så bör de klargöras i reglerna och antas av kommunfullmäktige.
Ett exakt arbete som mynnar ut i en bra definition av vad som kan anses vara samhällsnyttigt när
det gäller föreningsverksamhet bör utföras omgående.
Historiskt har fritidsnämnden även gett stora bidrag till Folkets Hus föreningar så att de kan hyra ut
sina lokaler till subventionerade priser till både föreningar och privatpersoner. Därmed ger de sig
in på en marknad där andra aktörer inte får samma subventioner. Det bör vara tydligt redovisat om
man anser att detta är överensstämmande med lagstiftningen som handlar om konkurrens.
Med andra ord finns det en del att önska sig när det gäller regler och riktlinjer för föreningar. Vi
hoppas att man tar till sig av våra åsikter och lägger dem som grund när man skapar de nya reglerna.
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