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Öppet brev till kommunstyrelsen och den nya kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings 

kommun. 

Jönköpings Idrottsallians har närmare 100 idrottsföreningar i kommunen som medlemmar. 

Alliansen har bl. a. som uppgift att föra en dialog med kommunen i frågor som berör 

idrottsföreningarnas verksamhet. Vi vill inför den nya mandatperioden framhålla följande: 

Vi anser att kommunens två främsta uppgifter när det gäller idrotten är: 

1. Att ekonomiskt stödja den mycket omfattande ungdomsverksamhet som de ideella 

föreningarna bedriver.  

2. Att medverka till att ändamålsenliga anläggningar finns för de olika idrottsgrenarna i 

kommunen. 

När det gäller kommunens föreningsbidrag konstaterar vi att de inte alls följt med 

kostnadsutvecklingen de senaste åren. Nivån på fritidsnämndens utbetalda föreningsbidrag 

har varit oförändrad, drygt 25 mnkr, mellan 2010 och 2013. Under samma period har 

kommunens skatteintäkter ökat med 12 %. Det visar att kommunen nedprioriterat 

betydelsen av bidrag till föreningslivet. Inte heller den nyligen antagna tre-årsplanen för 

2015-2017 innehåller någon uppräkning av bidragen. Vi anser att den ideella verksamheten 

i föreningarna måste stödjas på ett betydligt bättre sätt. 

Enligt uppgift kommer kommunens system för föreningsbidrag och lokalhyror att ses över. I 

det sammanhanget förutsätter vi att Idrottsalliansen får vara delaktig och komma med 

synpunkter i syfte att uppnå ett så rättvist regelverk som möjligt.  Nuvarande regler med 

övergång till s.k. marknadshyror verkar minst sagt röriga. 

Idrottsalliansen ifrågasätter också det s.k. elitstöd som kommunstyrelsen införde för ett par 

år sedan. Använd hellre den resursen till höjning av föreningsbidragen och för att 

underlätta för föreningar att arrangera nationella och internationella tävlingar i kommunen. 

Kommunen bör i sådana fall stödja arrangerande föreningar bl.a. med  ekonomiska 

garantier vid eventuella förluster.  

När det gäller idrottsanläggningar i kommunen konstaterar vi att förutsättningarna inom ett 

antal områden är betydligt sämre än i många jämförbara och även mindre kommuner.  

(Friidrott, fotboll, gymnastik, bandy, motorsport, ja listan kan göras lång.) Vi hade 

exempelvis förväntat oss att nyligen beslutad investeringsplan för 2015-2019 skulle 

innehålla ett projekt för byggande av en inomhushall för friidrott. Men den saknas helt 

under perioden, detta trots att den tidigare varit prioriterad av såväl fritidsnämnden som av 

Idrottsalliansen. Hur länge ska friidrotten vänta på denna investering? Tio år ytterligare? 

Motsvarande hantering av ärendet med byggande av kanotstadion vid Rocksjön avskräcker.  



  
 

Idrottsalliansen anser att en strategisk plan för byggande av idrottsanläggningar måste 

utarbetas. En sådan plan krävs för att kunna göra rätt prioriteringar och för att undvika 

onödig tidsfördröjning, när ett projekt verkligen ska genomföras. En bättre framförhållning 

krävs inte minst när det gäller planering av markanvändning för idrottsändamål. Ofta har 

enskilda investeringsprojekt ”poppat upp” utan någon förberedande planering. Samtidigt 

dras några projekt i långbänk. När sätter kommunen ner foten i frågan om en tidsenlig 

anläggning för elitfotboll i Jönköping? 

Det är Idrottsalliansens förhoppning att frågor kring idrottsföreningarnas verksamhet i 

kommunen får hög prioritet hos kommunledning och den nya gemensamma kultur- och 

fritidsnämnden. Idrottsalliansen är beredd att medverka i en dialog och vara remissinstans 

inför beslut i viktiga frågor som berör idrotten i kommunen. 
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