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Fritidsnämnden

Information angående workshop och
enkätundersökning kopplat till bidrags- och
taxeöversyn
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen kopplat till den pågående översynen av
föreningsbidragen och de subventionerade taxorna.
Sammanfattning av ärendet
Nedan följer en kort sammanfattning av vad som har framkommit under workshopen
och i enkätsvaren. De föreningar som är väl införstådda med regler och riktlinjer är
överlag ganska nöjda med kommunens föreningsstöd, dock finns det
förbättringsområden. Ett exempel är att föreningarna vill ha mer pengar, ett annat är att
mer stöd ska fördelas till de som äger sina anläggningar. Ytterligare ett par föreningar
tycker att stödet fördelas orättvist, då det främst är anpassat för de större lagidrotterna.
Ärendet
Urval/Deltagande föreningar
Kultur- och fritidsenheten skickade i början av sommaren ut en intresseförfrågan om att
delta i workshopen till samtliga föreningar som söker bidrag, bokar anläggningar till
subventionerad taxa alternativt har anmält sig till Kultur- och fritidsenhetens nyhetsbrev.
Innan workshopen hade Kultur- och fritidsenheten tagit fram olika föreningskategorier
och egenskaper som bör representeras i workshopen för att åstadkomma en så bred
representation som möjligt. 11 föreningar inkom med intresseanmälan om att delta vid
workshopen. För att få bredare representation togs kontakt med Nacka
Handikappidrottsförening samt Nacka sjöscoutkår som båda var villiga att ställa upp. 13
föreningar bjöds in för att närvara vid workshopen varav följande 10 föreningar
närvarade:
- Fisksätra IF
- Hästhagen IF
- Nacka Teamåkningsklubb
- Natalis Dans & Gymnastikstudio
- Nacka Gymnastikförening
- Nacka Simsällskap
- Nacka Ridklubb
- Nacka Sjöscoutkår
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

sms
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Org.nummer

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167
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Nacka HI
Skuru Basket

Enkäten skickades ut efter sommaren och genomförd workshop. Enkäten skickades ut
lika brett som inbjudan till workshopen. 14 svar inkom på enkäten från 11 olika
föreningar (1 svar från respektive sektion i Älta IF, totalt 4).
Följande föreningar svarade på enkäten:
- OK Ravinen
- Järla IF FK
- Twisters Cheer Elite
- Boo FF
- Saltsjöbadens IF
- Sickla IF
- Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb
- Nacka Teamåkningsklubb
- Järla Orientering
- Nacka HI
- Älta IF
Ytterligare ett par föreningar har uttryckt att de vill inkomma med sina åsikter men har
inte haft möjlighet att besvara varken enkäten eller delta vid workshopen. Dessa
föreningar har istället fått en möjlighet att inkomma med sina åsikter skriftligt alternativt
via telefon eller ett fysiskt möte.
Inkomna åsikter från föreningarna
Grundkrav/Bidragsberättigande
Vissa föreningar upplever att de behöver inkomma med allt för mycket administrativt
krävande redovisning för att behålla sin status som bidragsberättigade och få bidrag.
Förslag som uppkom förutom ett förenklat förfarande med aktivitetsbidraget var att
kommunala föreningskonsulenter ska hjälpa till mer och coacha föreningarna till
utveckling.
Aktivitet
Flera föreningar ställde sig positiva till en eventuell synkronisering av aktivitetsbidraget
med det statliga LOK-stödet samt att slå ihop aktivitetsbidraget med
administrationsbidraget.
Många föreningar tycker att tydliga krav ska ställas på föreningarna för att minimera
fusk med till exempel närvaromarkeringar. Ett förslag som framkom för att motverka
fusk var oanmälda besök vid aktiviteter.
Verksamhet
Flera föreningar upplever att de har svårt med rekrytering av nya ledare. Ett eventuellt
stöd för ledarrekrytering internt samt utbildning av de nyrekryterade ledarna föreslogs
kunna bidra till en bättre situation.
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Många föreningar uttryckte att föreningar som riktar sig till äldre nybörjare och
breddverksamhet borde ges mer stöd/gynnas av riktlinjerna. Ett par föreningar föreslog
också stöd som är anpassat efter föreningars olika förutsättningar. Till exempel kan det
vara svårare för vissa föreningar att rekrytera nya medlemmar och sedan få in medlemseller träningsavgifter då de bedriver sin verksamhet i ett socioekonomiskt svagt område.
Likaså har föreningar med funktionshindrade som målgrupp svårare med rekryteringen
samt större behov av anpassningar/utrustning och således en dyrare verksamhet som
borde gynnas/kompenseras.
Anläggning
När det kommer till anläggningsstödet och bokningsfrågor lyfte ridklubben bland annat
att driften av deras anläggning är det som slukar mest resurser.
Många föreningar tycker att ett lokalbidrag för de föreningar som inte kan bedriva sin
verksamhet i kommunens lokaler skulle göra stödet mer rättvist samt skapa mer
mångfald av föreningar. Två föreningar föreslog en fritidscheck, istället för
föreningsbidrag och taxesubvention, som ett sätt att bli av med ojämlikheterna i dagens
system.
Flera föreningar efterfrågade förändringar i fördelningsprinciperna, bland annat för att
även nya föreningar som inte har hunnit bygga upp ett stort medlemsantal ska ges
möjlighet att få attraktiva tider i anläggningarna.
Ekonomiska konsekvenser
Utförandet av workshopen och enkätundersökningen har krävt personella resurser men
då båda moment har skett helt digitalt har inga andra kostnader uppkommit.
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.
Att föreningarna ges möjlighet att bidra i utformningen av nya riktlinjer bedöms bidra
till goda konsekvenser för barn.
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