
1 

 2015-12-14 
 

 Kultur- och Fritidsnämnden 

 Stadshuset 

                                                                                         561 24  HUSKVARNA 

 

 

Synpunkter inför pågående översyn av nämndens bidragsregler 

Den övergripande och allra viktigaste frågan vid en bidragsöversyn är att verka för att nivån på de 

totalt budgeterade anslagen för föreningsbidrag utvecklas minst i takt med såväl kostnads-

utvecklingen som kommunens ökade invånarantal. Därutöver bör nivån på föreningsbidragen höjas 

för att stimulera föreningar att utveckla sina verksamheter till att omfatta fler barn och ungdomar, 

som idag inte är föreningsaktiva. Med den negativa utveckling som exempelvis verksamhetsbidragen 

haft de senaste åren tvingas föreningarna att höja medlemsavgifter och träningsavgifter m.m. Det 

kan i sin tur leda till utslagning av ungdomar från idrotten.  

Idrottsalliansen har tidigare pekat på att bidragen inte ens följt den allmänna kostnadsutvecklingen de 

senaste åren.  Budgeterade anslag har i stort varit oförändrade mellan 2010 och 2014. Den enda 

uppräkning som gjorts avser lokal- och anläggningsbidrag som uppräknats till följd av hyres-

omläggningen till marknadsanpassade hyror. Kostnaderna för de senare bidragen har ökat från 

5,8 mnkr 2010 till 8,0 mnkr 2014. Däremot har summan av alla övriga bidrag minskat under samma 

period.  

Idrottsalliansen vill i detta sammanhang framhålla vikten av att det lilla budgettillskott som ingår i 

2016 års budget med 0,4 mnkr i sin helhet tillförs anslaget för verksamhetsbidrag enligt intention-

erna i budgetskrivelsen. 

VERKSAMHETSBIDRAG 

Verksamhetsbidraget är det viktigaste bidraget, då det berör alla föreningar som har barn- och 

ungdomsverksamhet. Vi anser att kommunens verksamhetsbidrag ska samordnas med det statliga 

bidraget när det gäller ansökan två gånger per år och utbetalning vid samma tidpunkter som det 

statliga. Det kommer att innebära väsentligt mindre administration för föreningarna och borde också 

underlätta handläggningen för kultur- och fritidsförvaltningen.  Genom att följa statens utbetalnings-

tidpunkter kommer också föreningarnas likviditet förbättras. 

 

Poängvärdet som styr bidragets storlek sänktes med hela 15 % år 2013, då poängvärdet reducerades 

från 2:70 kr till 2:30 kr. Nu gäller 2:45 kr.  Vi anser att en återgång till 2:70 kr bör genomföras omgå-

ende samt att poängvärdet därefter uppräknas minst motsvarande den allmänna kostnads-

utvecklingen. Det skulle för deltagare i åldern 10-25 år innebära 8:10 kr per deltagare vid godkänd 

sammankomst.  Det är önskvärt att även deltagare i åldern7-9 år blir berättigade till samma storlek 

på bidraget. 
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LOKAL- OCH ANLÄGGNINGSBIDRAG 

Eventuellt finns behov av att höja gränsen för maximalt bidrag. Hur många föreningar påverkas av 

maxgränsen?  (Se vidare under rubriken marknadsanpasade hyror nedan.) 

 

INVESTERINGSBIDRAG 

Inga synpunkter. 

 

LEDARUTVECKLINGSBIDRAG 

Enligt uppgift utnyttjas endast ca 25 % av budgeterat anslag. Kanske det borde spridas bättre inform-

ation till föreningarna 

 

UNGA LEDARE – LEDARUTVECKLINGSBIDRAG 

Detta bidrag borde kunna samordnas med ledarutvecklingsbidraget ovan. 

 

STIMULANSBIDRAG 

Detta bidrag tangerar de bidrag som Smålandsidrotten har inom ramen för Idrottslyftet. Kanske 

bidraget därför kan utgå och resursen överföras till verksamhetsbidraget.   

 

BIDRAG TILL RIDSKOLEVERKSAMHET 

Vi anser att ett särskilt bidrag till ridskoleverksamheten utöver ordinarie verksamhetsbidrag är tvek-

samt. Eftersom syftet med detta bidrag är ”att särskilt stödja flickors idrottande” så finns i så fall fler 

idrotter som i stor utsträckning riktas till flickor. 

 

BIDRAG TILL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Inga synpunkter 

 

BIDRAG TILL KOLONIVERKSAMHET, TRÄFFPUNKTSBIDRAG, ARRANGEMANGSBIDRAG, BIDRAG TILL 

KATEGORIRÅD, BIDRAG TILL SPONTANIDROTTSYTOR, ETABLERIMGSSTÖD 

Inga synpunkter. 

 

MARKNADSMÄSSIGA HYROR 

Idrottsalliansen hade inget att erinra mot införandet av marknadsmässiga hyror under förutsättning 

att Fritidsförvaltningen erhöll full kompensation på sina anslag för föreningsbidrag för de hyres-

höjningar som blir resultatet av den ändrade hyresmodellen.  Vi förutsätter att det finns en teoretisk 

grund och därmed någon form av rättvisa i hyressättningen av olika lokaler och anläggningar.  

Omläggningen har också inneburit att vissa snedsitsar har rättats till i den tidigare mer ad hoc-

betonade hyressättningen. Det gäller exempelvis arrende för golfbanor.  
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Modellen med marknadsanpassade hyror har varit hårt kritiserad, men någon hållbar alternativ 

modell för hyressättning kan vi inte se i dagsläget.  Det har heller inte framförts något förslag på 

alternativ modell för hyressättning i den kritik som framkommit.  

 

Idrottsalliansen förutsätter att kultur- och fritidsförvaltningen noga analyserar effekterna för de 

föreningar som i hög grad drabbats ekonomiskt av omläggningen. Avsikten med kommunens hyres-

omläggning var att den skulle vara ekonomiskt neutral för såväl kommunen som föreningssektorn i 

sin helhet. Det innebär att de ökade hyresintäkter som tekniska kontoret erhåller ska i sin helhet 

(100%) motsvaras av ökade anslag till bidragsbudgeten inom kultur- och fritidsförvaltningen. 

Eftersom kultur- och fritidsförvaltningen i sin tur lämnar bidrag motsvarande en procentuell andel av 

föreningarnas hyreskostnader borde det därmed finnas ett visst utrymme för att rätta till eventuella 

snedsitsar i samband med hyresomläggningen. Det är också viktigt att kultur- och fritidsförvaltningen 

bevakar att bidragsbudgeten fortsätter att tillföras medel i den takt som fler föreningar ansluts till 

modellen med marknadsanpassade hyror. Likaså är det angeläget att nya hyres- och arrendeavtal 

inte tecknas på mindre än 10 år för att möjliggöra för föreningar att söka statliga bidrag till eventuella 

lokalanpassningar m.m. 

 

(Ett alternativ som ibland diskuteras är att kommunen skulle tillhandahålla gratis lokaler för barn- 

och ungdomsidrott samt att bidragssystemet skulle anpassas till detta. Det är dock en stor politisk 

fråga som vi inte anser kan behandlas inom ramen för den nu pågående bidragsöversynen.) 

 

Enligt uppgift pågår också en utredning om möjligheten att bredda bidragsmöjligheten till föreningar 

med vuxenverksamhet, biodlarförening m.fl.  Idrottsalliansen anser att dessa förslag bör avfärdas om 

inte särskilda anslag anvisas för detta samt att de i så fall inte påverkar anslagen för bidrag till barn- 

och ungdomsverksamhet. Som framgår ovan finns i första hand mycket stora behov att tillgodose i 

form av ökade bidrag till föreningar med verksamhet som riktar sig till barn- och ungdomar.  

 

     

 

Styrelsen för Jönköpings Idrottsallians 

 

 

 

För kännedom till kommunalråden för ansvarsområde 2: 

Andreas Sturesson 

Ilan De Basso 

 


