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Svar på interpellation till ordföranden i kultur- och fritidsnämnden angående
analys av kommunens stöd till olika föreningar.
Jag vill börja med att tacka Kertin Dreborg Miljöpartiet för denna interpellation inom ett för kulturoch fritidsnämnden viktigt område.
De anläggningar som kommunen driver är sim- och sporthallarna och då utgår det en subventionerad
hyra för föreningar som nyttjar dessa. Till de föreningar som driver en av kommunens anläggningar
utgår istället ett föreningsbidrag. De föreningar som äger sina egna anläggningar tar också del av ett
föreningsbidrag.
1. Har kommunen börjat analysera vilket stöd olika föreningar i kommunen får?
Svar
Kartläggning av kommunens stöd till ideella föreningar sammanställdes i en rapport 2014. Analys har
fortsatt genom dialog med föreningarna, omvärldsbevakning för att hitta goda exempel och med
stöd av Riksidrottsförbundets strategiarbete för idrottsrörelsen.
De två stora delarna i föreningsstödet är aktivitetsstödet och anläggnings-/lokalstödet.
-När det gäller aktivitetsstödet visar statistik att allt större del går till barn 7-11 år och andelen från
12 år och uppåt minskar. Det här är en utmaning som RF försöker förändra genom ny syn på tävling
och träning i strategi 2025. Förvaltningen följer strategiarbetet noga och kommer med stor
sannolikhet att presentera förslag på förändringar i anläggnings-/lokalstödet i samverkan med
idrotten.
-För anläggnings-/lokalstödet är utmaningen att hitta en rättvis fördelning mellan subvention till
föreningar som använder kommunens lokaler och bidrag till föreningar som driver egna
anläggningar. Uppsala kommun har nyligen genomfört en omfattande utredning som resulterat i att
hyran för kommunens anläggningar höjts rejält (till samma nivå som i Östhammars kommun) och
anläggningsbidrag till föreningsdrivna anläggningar höjts.
Att stor del av kultur- och fritidsnämnden budget går till ishallarna är naturligt eftersom ishallar
tillsammans med simhallar är de dyraste anläggningarna i driftkostnad. Att vi har två ishallar i
kommunen beror på tidigare beslut,.
2. När beräknas utredningen om stöd till olika föreningar bli klar?
Svar
Uppföljning av stöd till föreningarna är en ständigt aktuell fråga eftersom verksamhet förändras och
därmed behovet av stöd. Förändringar av föreningsbidragsnormerna planeras föreslås under 2018,
men ett flertal mindre förändringar har gjorts sedan 2014. Exempelvis får föreningarna bidrag för vad
de gör och inte för ett uppdrag från kultur- och fritidsnämnden.
3.Vilka åtgärder planeras för att komma åt den orättvisa fördelningen av kommunala resurser?
Svar
Ambitionen är att skapa en bättre koppling av anläggningsstödet mot verksamhet för prioriterade
målgrupper, dvs stöd i förhållande till verksamhet och rättvisa när det gäller jämställdhet, jämlikhet
m.m.
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