Reservation, kommunfullmäktige den 25.4 2016
Ärende: Bidrag till föreningar som tagit eget ansvar för
investeringar

Danderydscenterns fullmäktigegrupp reserverar sig till förmån för
Lovisa Erikssons (C) yrkande:
1. Återremiss till kommunstyrelsen för att fullgöra
kommunfullmäktiges uppdrag enligt beslut 2015-12-14 § 115.
Uppdraget kommunfullmäktige gav var att återkomma med en
analys av föreningarnas ekonomiska villkor och lika
möjligheter. Kommunstyrelsen har återkommit med ärendet i
oförändrat skick.
om återremissyrkandet inte vinner gehör yrkar Lovisa Eriksson (C):
2. Kultur och fritidsnämnden erhåller 700 tkr i medel 2016 för
att kompensera föreningar vilka tagit eget ansvar för
investeringar på idrottsanläggningar.
3. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att återkomma till fullmäktige med en
kostnadsberäkning av en ökning av aktivitetsbidraget för alla
övriga föreningar motsvarande de 300 000 kronor som fördelas
till fotbollsföreningarna utifrån antalet närvarokryss.

Grunder för yrkanden och reservation
Kommunfullmäktige återremitterade 2015-12-14 § 115 ärendet till
kommunstyrelsen med uppdrag att återkomma med en analys av
föreningarnas ekonomiska villkor och lika möjligheter.
Danderydscentern ansåg att det behövdes en sådan analys för att
kunna fatta ett välgrundat beslut i ett väldigt snårigt ärende. Det var
en tredjedel av fullmäktiges ledamöter som hade samma
uppfattning. Möjligheten till minoritetsåterremiss infördes för att

stärka minoritetens möjlighet att få kompletterande underlag inför
beslutsfattandet. Det är obegripligt att kommunstyrelsen helt
nonchalerar vad fullmäktige beslutat och återkommer med ärendet i
oförändrat skick.
Ärendet har legat på kommunledningskontoret, där ingenting gjorts
i frågan. Detta trots den långa tid man haft på sig, drygt fyra
månader, har det inte remitterats till kultur- och fritidsnämnden,
som är den instans som kan svara på och för fullmäktige klargöra
de efterfrågade förhållandena.
Eftersom ärendet återkommit i oförändrat skick yrkade vi
återremiss till kommunstyrelsen för att fullgöra fullmäktiges
uppdrag enligt beslutet. Kommunfullmäktiges majoritet avstyrkte
yrkandet. När ärendet nu kommer tillbaka utan begärd analys ställs
vi i Danderydscentern inför en situation vi inte önskat oss. Vi
tvingas ta ställning till om fem fotbollsföreningar ska få ett nytt
bidrag, ett så kallat ”grundbidrag”, och en 40-procentig ökning av
sitt aktivitetsbidrag. Något ingen annan förening föreslås få.

Oavsett sport ska barnen få samma aktivitetsbidrag
Av de 700 000 kronor de fem fotbollsföreningarna ska få avser 400
000 kronor ett nytt ”grundbidrag”. Det framkom också under
fullmäktiges behandling av ärendet att majoriteten inte vet om det
nya grundbidraget bara gäller för i år eller ska betalas ut också
fortsättningsvis årsvis. Det är inte seriöst att hantera ett ärende på
sådant sätt.
300 000 kronor avser ett ökat aktivitetsbidrag. Aktivitetsstödet
innebär att för varje tillfälle ett barn går på sin aktivitet erhåller
föreningen fem kronor. Effekten av en höjning om 300 000 kronor
till enbart de fem fotbollsföreningarna innebär fördelat på
aktivitetstillfällen att detta bidrag höjs för dem från fem till sju
kronor. Alla övriga föreningar får också fortsättningsvis endast fem
kronor per aktivitetstillfälle.
Vi valde att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag, alltså att
kultur- och fritidsnämnden tilldelas 700 000 kronor i medel 2016
för de fem fotbollsföreningarna. Vi valde vidare att föreslå att

kultur- och fritidsnämnden skulle få i uppdrag att beräkna
kostnaden för ett utökat aktivitetsstöd så att aktivitetsstödet för alla
övriga föreningar också betalas ut med samma belopp per aktivitet
som de fem fotbollsföreningarna nu får. Det vill säga sju kronor.
Aktivitetsbidraget har tidigare alltid betalats ut lika för alla barn
oavsett vilken sport de utövar. De fotbollsspelande barnen, men inte
några andra sportande barn, ska nu få 40 procents högre
aktivitetsstöd. Det kan vi inte acceptera. Det är ett orimligt beslut.
Vi vill att samtliga övriga föreningar får samma höjning av sitt
aktivitetsstöd som fotbollsföreningarna får. Vi beklagar att
fullmäktiges majoritet röstade mot förslaget.
De fem fotbollsföreningarna ska få förmånen att dela på 700 000
kronor, baserat på de borgensåtaganden kommunen har. Man har
alltså motiverat de extra bidragen med att utgå från vilka projekt
kommunen har gått i borgen för. Det framgår att kommunen i
december 2014 hade borgensåtaganden för idrottsföreningar på
cirka 71 miljoner kronor. Förutom att kommunen gått i borgen för
dessa föreningar har kommunen också gjort stora kompletterande
kringinvesteringar. Det har medfört att kultur- och fritidsnämnden
har fått omprioritera i sin investeringsbudget så att andra planerade
investeringar fått skjutas på framtiden. Att nu dessa föreningar
särskilt gynnas i förhållande till andra föreningar och sporter genom
att få ett högre aktivitetsbidrag är inte godtagbart.
Det är viktigt att bidragssystemet är överskådligt, transparent och
konsekvent. Det är viktigt att föreningarna och Danderydsborna inte
får intrycket att utbetalningar av bidrag är skönsmässigt betingade.

Siv Sahlström (C)
Gruppledare

