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Svar på skrivelse angående nytt förslag till bidragsregler för föreningarna
Fritidsenheten har mottagit er skrivelse daterad 2008-11-24 där ni lyfter fram
ärendets hanering samt er syn på bidragsförändringen.
Ärendets hantering
Arbetet med en bidragsöversyn påbörjades under hösten 2007. Vid nämndens
sammanträde den 5 november 2007 presenterades ett förslag till nya bidragsregler.
Förslaget hade också sänts till föreningarna på remiss. I de remissvar som inkom
fanns en rad synpunkter. Med dessa synpunkter som grund beslöt nämnden att ett
nytt förslag skulle tas fram och att ingen förändring skulle föreligga inför 2008.
Under 2008 har en ny översyn gjorts med föreningarnas remissvar från hösten 2007
som grund. Denna utredning presenterades i sin helhet inför nämnden 27 oktober
2008 och inför Tyresö Föreningsråd 30 oktober. Både dessa instanser ställde sig i
grunden positiva till förslaget.
10 november skickades förslaget ut i sin helhet till berörda föreningar med inbjudan
till en informationsträff 17 november. Mötet innehöll tre delar:
•
•
•

information om bidragsförslaget
allmän frågestund
möjlighet att enskilt diskutera förslaget med politiker och tjänstemän om
konsekvens och verkan

Den kritik som lyftes fram emot förslaget under mötet handlade främst om två
punkter. Projektbidragets storlek och form samt åldersavgränsningen generellt för
bidragsberättigade föreningar.
På mötet informerades och uppmuntrades föreningarna att tillskriva nämnden om
ytterligare synpunkter ville framföras innan beslut skulle fattas i kultur- och
fritidsnämnden 1 december.
I er skrivelse anger ni att Utvecklingsförvaltningen inte ger föreningarna möjlighet att
behandla frågan i sina styrelser eller ge utrymme för en remissomgång. Vi anser att då
förslaget är mycket likt det som presenterades hösten 2007, förutom att nu har
Projektbidraget sänkts från 500.000 kr till 150.000 kr och 350 000 kr extra istället har
tillförts Aktivitetsbidraget, så har vi hörsammat den remissomgång som då förelåg.
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Vi anser vidare att den totala perioden från det att föreningarna tillsändes förslaget,
till dess att beslut skulle fattas, totalt 3 veckor, inte är helt tillfyllest. Vi anser dock
inte att det är nonchalant och vi beklagar att ni uppfattar ärendets hantering på detta
sätt.
Bidragsförändringen
Ni skriver att i det nya förslaget kommer osäkerheten kring ersättningsnivån att öka
då föreningarna inte vet på vilken nivå aktivitetsbidraget kommer att ligga.
De senaste fem åren har nivån för aktivitetsbidraget legat på 8 kr per aktivitetstillfälle.
Inför varje år beslutar kultur- och fritisnämnden beloppets storlek. Detta beslut har
tidigare fattas på nämndens sista sammanträde varje år, men vid detta tillfälle
kommer beslutet att fattas på nämndens första sammanträde år 2009. Till detta
sammanträde kommer förvaltningen preliminärt att föreslå nämnden att nivån ska
vara 11 kr per deltagartillfälle.
Som underlag till ersättningsnivåerna ligger statistik från föreningarnas redovisade
deltagartillfällen. Då utvecklingen de senaste fyra åren varit relativt statiskt, så räknar
förvaltningen med en fortsatt snarlik utveckling. Med detta som grund, tillsammans
med en ökad kontrollfunktion, så räknar vi med att minst kunna bibehålla
ersättningsnivån på 11 kr de närmaste åren.
Ni skriver vidare att borttagandet av administrationsbidraget leder till att tryggheten
för anställd personal försämras. Skälet till att detta bidrag slopas och istället tillförs
aktivitetsbidraget är flera:
•
•
•

bidraget är omodernt
bidraget är orättvist
bidragets regelverk kan stimulera till fusk genom konstruktioner av
medlemsantal

Som avslutning ställer ni er även tveksamma till inrättandet av ett projektbidrag.
Projektbidraget är inget nytt bidrag utan har funnits tidigare, dock under namnet
bidrag till nämndens förfogande. Beloppet har i den tidigare formen legat på 50.000 kr och
här beslöt nämnden att tillföra ytterligare 100.000 kr, det vill säga totalt 150.000 kr.
Notera också att avsatt belopp endast utgör 3 % av bidragsbudgeten.
Syftet med bidraget är att kunna stödja olika former av försök, projekt eller
utvecklingsarbeten som inte ryms inom ramen för aktivitetsbidraget. Bidraget kan
även beviljas som ett nystartsbidrag till nybildad förening. Förvaltningen anser att
detta bidrag är något som kan komma många barn- och ungdomar till glädje.
Stefan Fridén, enligt uppdrag av kultur- och fritidsnämnden
T.f fritidschef

