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Dnr FRN 2020/83

Fritidsnämnden

Översyn av föreningsbidrag och subventionerade
taxor
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar att det pågår en översyn av föreningsbidragen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsenheten arbetar med en översyn av riktlinjerna för föreningsbidragen,
de subventionerade föreningstaxorna och fördelningsprinciperna.
Målsättningen med översynen är bland annat; att främja utvecklingen av föreningslivet
genom en mer effektiv och förenklad stödmodell, att föreningsstödet når ut till fler och
att handläggningen blir mer rättssäker, transparant och rättvis.
Hela föreningsstödet kartläggs. Enheten har tagit fram en strategi samt en anpassad
tidplan för att åstadkomma bästa möjliga process mot nya riktlinjer. Ett utkast på ny
bidragsmodell har tagits fram utifrån målsättningarna. Föreningslivet kommer att
involveras i arbetet genom bland annat workshops.
Översynen ska vara färdig till årsskiftet 2020/2021. Lanseringen av de nya riktlinjerna
kan ske stegvis beroende på bidrag eller stödform och hur de eventuellt påverkas av
andra processer, som till exempel upphandlingen av ett nytt IT-system för bidrag och
bokning.
Ärendet
Fritidsnämndens stöd till föreningar och organisationer behöver uppdateras. En krånglig
bidragsmodell bestående av många specifika bidrag och många olika
ansökningsperioder, ett bristande IT-system och ofullständiga riktlinjer för bokning av
kommunens fritidslokaler är några av faktorerna som har försvårat och skapat onödig
administration hos både sökande organisationer, medborgare och de tjänstepersoner som
handlägger.
Kultur- och fritidsenheten har inlett en översyn av riktlinjerna för föreningsbidragen, de
subventionerade föreningstaxorna och fördelningsprinciperna. Anledningen till att
föreningsbidragen, de subventionerade taxorna och fördelningsprinciperna ses över
samtidigt är att riktlinjerna för respektive stöd/styrdokument påverkar varandra.
Exempelvis ligger bidragsstatistik till grund för hur mycket tid föreningar tilldelas i olika
idrottsanläggningar.
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De nuvarande reglerna för föreningsbidrag har varit relativt oförändrade sedan 2015.
Fritidsnämnden beslutade 2016 (2016/68) att de nuvarande riktlinjerna för
föreningsbidragen skulle ses över.
Några av målsättningarna med översynen är att:
-

Främja utvecklingen av föreningslivet
Föreningsstödet ska nå ut till fler - Prioriterade målgrupper
Stödja de politiska målen
Skapa ett lättförståeligt föreningsstöd
Skapa likvärdiga riktlinjer som Riksidrottsförbundet för aktivitetsbidraget
Skapa ett mer rättssäkert, rättvist och transparent föreningsstöd
Utveckla uppföljningen av föreningsbidragen
Involvera föreningslivet i utformningen av de nya riktlinjerna
Ta fram nya processer och en handbok för handläggarna/konsulenterna
Den ska vara färdig till årsskiftet 2020/2021.

Enheten har tagit fram en strategi och en tidplan för att åstadkomma bästa möjliga
process mot nya riktlinjer. Hittills har omvärldsbevakning gjorts och kommunens
föreningsstöd kartläggs. Utifrån målen har ett utkast på ny bidragsmodell tagits fram.
Modellen är utgångspunkten för det fortsatta arbetet men kan komma att utvecklas och
justeras genom bland annat referensworkshops med föreningslivet, konsekvensanalyser
och pilotförsök.
Nya riktlinjer beräknas vara färdiga i slutet av 2020 men lansering sker sedan stegvis
beroende på vilket bidrag eller vilken stödform som omfattas. Eventuellt påverkas
lanseringen av parallella processer som till exempel upphandlingen av ett nytt IT-system
för bidrag och bokning.
Ekonomiska konsekvenser
En ny modell för föreningsstöd med syfte att bland annat effektivisera och förenkla
bidragsgivningen ska leda till att de ekonomiska resurserna används bättre.
Personella resurser krävs för till exempel kartläggning och projektledning. Ytterligare
personella resurser och vissa ekonomiska tillskott kommer att krävas i det framtida
arbetet med bland annat kommunikations- och utbildningsinsatser, referensgrupper,
konsekvensanalyser och eventuella pilotförsök. De samlade ekonomiska konsekvenserna
av översynen bedöms rymmas inom ramen för fritidsnämndens beslutade budget.
Konsekvenser för barn
Föreningslivet erbjuder dagligen många barn och ungdomar en meningsfull fritid. En
meningsfull fritid bedöms förebygga ohälsa och skapar möjlighet till ökad livskvalitet.
En stödmodell för föreningslivet som utformas för att alla ska få tillgång till
fritidsnämndens resurser på lika villkor, är inkluderande, transparent och användarvänlig
vilket bidrar till att fler barn och unga deltar i föreningslivet och får en meningsfull
fritid.
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Handlingar i ärendet
Bidrags- och taxeöversyn – Powerpointpresentation
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