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Justerandes sign. 

Au§ 173 Dnr KS 406/2014 

Yttrande över motion rörande stöd till föreningen 
Kopparbergare utan Gränser, Ulf Hilding (M) 

Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M) inkom med motion daterad den 30 september 2014 angående stöd till 
föreningen Kopparbergare utan Gränser. I motionen angavs att det i Kopparberg 
bildats en ny ideell förening med syfte att stödja asylsökande med bland aimat 
svenskundervisning och meningsfull sysselsättning. Föreningen bedriver sin 
verksamhet med frivilliga krafter och har mycket små ekonomiska medel. Motionären 
föreslog kommunfullmäktige besluta att kontakt tas med grundaren av Kopparbergare 
utan Gränser för genomgång av vilka möjligheter kommunen har att med ekonomiskt 
bidrag och handling stödja föreningen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 23 oktober 2014, § 68 hänskjuta 
motionen till konmrnnstyrelsen för beredning. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag ti ll yttrande daterat den 
29 september 2015. I förslaget ti ll yttrande anges att kommunstyrelsen beslutade vid 
sammanträde den 17 juni 201 5 § 160 om nya riktlinjer fö r föreningsbidrag från och 
med den 1 januari 2016. Beslutet innebar att det finns fyra fo rmer av föreningsbidrag, 
varav två skulle kunna vara aktuella för Kopparbergare utan Gränser, verksamhets
bidrag och förenings lokalbidrag. Beträffande verksamhetsbidrag utgår detta årligen till 
föreningar med 40 kronor per medlem i åldern 5-20 år som betalar minst 50 kronor i 
medlemsavgift och med 10 kronor per medlem över 20 års ålder som betalar minst 
50 kronor i medlemsavgift. Syftet med detta bidrag är att ge ett allmänt stöd till 
föreningar för exempelvis administration. Vidare finns föreningslokalbidrag som utgör 
ett stöd för egen föreningslokal eller hyra av föreningslokal. En förutsättning för att 
erhålla detta bidrag är att föreningen bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Såväl 
verksamhetsbidrag som föreningslokalbidrag söks innan den 31 mars för innevarande 
år på för ändamålet särskilda blanketter. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
anta föreliggande förslag till yttrande. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta 
föreliggande förslag till yttrande. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Förslag till yttrande över motion rörande stöd till föreningen 
Kopparbergare utan Gränser, Ulf Hilding (M) 

Inledning 
Ulf Hilding (M) inkom med motion daterad den 30 september 2014 angående stöd till 
föreningen Kopparbergare utan Gränser. I motionen angavs att det i Kopparberg bildats en ny 
ideell förening med syfte att stödja asylsökande med bland annat svenskundervisning och 
meningsfull sysselsättning. Föreningen bedriver sin verksamhet med frivilliga krafter och har 
mycket små ekonomiska medel. Motionären föreslog kommunfullmäktige besluta att kontakt 
tas med grundaren av Kopparbergare utan Gränser för genomgång av vilka möjligheter 
kommunen har att med ekonomiskt bidrag och handling stödja föreningen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 23 oktober 2014, § 689 hänskjuta 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yttrande med anledning av motionen 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 17 juni 2015 § 160 om nya riktlinjer för 
föreningsbidrag från och med den 1 januari 2016. Beslutet innebär att det finns fyra former av 
föreningsbidrag, varav två skulle kunna vara aktuella för Kopparbergare utan Gränser, 
verksamhetsbidrag och föreningslokalbidrag. Beträffande verksamhetsbidrag utgår detta 
årligen till föreningar med 40 kronor per medlem i åldern 5-20 år som betalar minst 50 kronor 
i medlemsavgift och med 10 kronor per medlem över 20 års ålder som betalar minst 50 kronor 
i medlemsavgift. Syftet med detta bidrag är att ge ett allmänt stöd till föreningar för 
exempelvis administration. Vidare finns föreningslokalbidrag som utgör ett stöd för egen 
föreningslok~l eller hyra av föreningslokal. En förutsättning för att erhålla detta bidrag är att 
föreningen bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Såväl verksamhetsbidrag som 
föreningslokalbidrag söks innan den 31 mars för innevarande år på för ändamålet särskilda 
blanketter. 

Utöver vad som framgår ovan har kommitnen inga bidrag till ideella föreningar. 

Förslag 
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen föreslå k01.nmunfullmäktige anta föreliggande 
förslag till yttrande. 

~~ 
Anders Andersson 
Kanslichef 
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till Konununfullmäktige i Ljusnarsbergs Kommun gällande 

stöd till föreningen I<.opparbergare utan Gränser 

I Kopparberg har bildats en ny ideell förening med syfte att stödja asylsökande med bland 
annat undervisning i svenska. Asylsökande är inte berättigade till undervisning i svenska 

) genom SFI förrän de fått uppehållstillstånd. Föreningen fyller ett behov, som samhället inte 
täcker. Den bidrar också på andra sätt med att ge asylsökande meningsfull sysselsättning i 
väntan på Migrationsverket beslut. Föreningen har en viktig funktion att fylla i en liten 
kommun med stort antal asylsökande. 

) 

Föreningen driver sin verksamhet helt med frivilliga krafter och med mycket små ekonomiska 
medel i provisoriska lokaler. Pengar saknas både till drift av lokalerna och till pedagogiska 
verktyg. Hittills har verksamheten kunnat stöttas med bidrag och gåvor från enskilda, men 
mer stöd behövs. Jag föreslår därför, att Ljusnarsbergs kommun tar kontakt med grundaren av 
Kopparbergare utan Gränser, komminister Per Åkesson, för genomgång av vilka möjligheter 
kommunen har att mål pengar och handling stödja detta enskilda, mycket lovvärda initiativ. 

U~gJU 
Moderata Samlingspartiet. 


