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Uppdrag att utreda förutsättningar för ett ramverk gällande likställighet 

Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidsnämnden gav i uppdrag åt förvaltningen att utreda likvärdighet i 
föreningsbidragssystem för föreningar och ta fram en policy om detta.  

Går det att jämföra idrotter? Gymnastiken kan sysselsätta 40 ungdomar på samma yta som tennisen 
kan sysselsätta 2 ungdomar. Friidrotten kan klara träning med väldigt små resurser utomhus medan 
simmare kräver bassäng. Bordtennisspelare har låg kostnad för utrustning medan ryttare både 
behöver hästar och dyr utrustning. Vissa föreningar har lättare än andra att attrahera sponsorer. En 
del föreningar kan ha en bred nybörjarverksamhet som kan generera intäkter. En simklubb kan till 
exempel sälja nybörjarkurser till allmänheten.  

Den största begränsningen i bidragssystemet är att kultur och fritid har en fastställd budget. 
Bidragssystemet fördelar resurser mellan föreningarna snarare än fördela resurser efter egenskaper 
hos den enskilda föreningen. Budgeten för föreningsbidrag är densamma oavsett hur stora 
föreningarna är eller hur mycket aktivitet de har under året. Om fördelningen hade skett utifrån 
egenskaper hos föreningarna hade kommunen behövt en flexibel budget för föreningsbidrag.  

Denna princip gäller även för lokaler. Alla föreningar som önskar lokaler kan inte få exakt vad de 
önskar. Varken bland de lokaler kommunen kan erbjuda eller genom privata alternativ. De flesta 
föreningar kan hyra lokal av kommunen medan andra föreningar inte kan göra det på grund av 
föreningens art och på grund av att det finns en ytterst begränsad mängd kommunala lokaler att 
tillgå. De flesta idrottsföreningarna önskar mer träningstider än vad de tilldelas.  

Beslutsunderlag 
-Skrivelse 2019-12-02 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
-Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-02-04, §11

Förslag till beslut 
- Kultur och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till policy för föreningsbidrag som
säkerställer likvärdigheten för kommunens föreningar.
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