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Vad gör vi i projektet?
Efter vårens möten med föreningslivet har projektet gått in i nästa fas. Just nu
pågår mycket arbete som är riktat inåt, det vill säga hur vi i kommunen kan
förbättra vårt arbete. Vi arbetar med ta fram ett inriktningsdokument som anger
den politiska viljeinriktningen när det gäller kommunens stöd till föreningslivet
och studieförbunden. De nuvarande styrdokumenten är från 1996. Parallellt så tar
vi fram två förslag till riktlinjer. En som avser stödet till studieförbunden och en
som avser bidragsformer. Först därefter kommer bidragen och bidragsreglerna att
presenteras. Se nedanstående bild.
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Enligt tidplanen ska det politiska inriktningsdokumentet vara färdigt för beslut i
december 2016. Beslut om riktlinjer, bidrag och bidragsregler sker efter det.
Förändringar kommer att genomföras successivt. Det innebär att 2017 blir ett
övergångsår och att förändringarna i sin helhet träder i kraft 2018.
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Remisser
Projektet har två remisser ute hos nämnderna.
Den ena remissen avser om det ska vara en nämnd som ska ha hand
föreningsbidragen i fortsättningen eller om det ska vara flera nämnder som det är
idag.
Den andra remissen gäller en riktlinje som heter ”Bidrag eller avtal?” och som är
ett stödmaterial för kommunens tjänstemän. I riktlinjen ställs frågor som: Ska
kommunen ingå avtal med föreningar? Ska man i så fall göra en upphandling eller
ska man träffa ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)? Eller är det
lämpligare att ge bidrag istället för att träffa avtal? Även när det gäller denna
remiss vill vi ha synpunkter från de politiska nämnderna. Vi har också bett några
externa organisationer om synpunkter: Sveriges kommuner och landsting (SKL),
Upphandlingscenter och Forum för idéburna organisationer.
I slutet av oktober kommer vi att bearbeta remissvaren och sedan lämna förslag
som ska behandlas av kommunfullmäktige i slutet av året.

Webbsida
Ett av de starkaste intrycken från vårens dialogmöten med föreningslivet handlade
om kommunens hemsida och om hur vi informerar och kommunicerar med
föreningslivet. Vi har nu påbörjat arbetet med att flytta information som berör
föreningslivet till en gemensam plats på norrkoping.se för att man lättare ska hitta
rätt information. Vi arbetar också med att utveckla e-tjänster för att enklare kunna
genomföra ärenden.

