Eget förslag
Kommunstyrelsen 2021-04-26
§ 90 underlätta och demokratisäkra för föreningslivet.
Vänsterpartiet har läst “Rapport Utredning avseende hyressättning, nyttjande av kommunens
lokaler för föreningar samt större idrotts- och kulturarrangemang och enhetliga
bidragsreglemente”. Vi är glada för de sju förslag som läggs fram men ser att vissa förbättringar
bör göras innan förslagen röstas igenom. dessutom så har förvaltningen valt att inte föreslå
lokalbidrag trots många föreningars rop på just detta behov.
Ett problem vi ser med rapporten och då i längden förslagen är att förvaltningen ber om mer
“marknadsmässigt jämförbara hyror” och använder sig av likartade ord för taxan. De verkar med
andra ord vilja höja taxorna samt hyrorna i kommunen. I texten om nolltaxan så diskuteras t.ex.
risken för att folk bokar men inte dyker upp när vi har nolltaxa. Vi har haft nolltaxa sen 2015,
varför berättar inte förvaltningen om det faktiskt varit ett problem eller inte. Jag skulle tro att det
inte varit det. Hyrorna är redan den största utgiften för många föreningar och måste vara låga.
Föreningslivet är inte för alla om det måste agera efter marknadens nycker. Då blir det endast
något för de som har ett vanligt intresse och pengar.
Rapportens förklaring till varför vi inte behöver lokalbidrag är att det i en nationell undersökning
visade sig att föreningarna inte såg den som en av de viktigaste inkomstkällorna. Detta är dock
missvisande. För det första så behöver inte det nationella läget vara samma som det lokala
läget. Dessutom så räknar föreningar alltid den största inkomstkällan som den viktigaste. Vad
som borde gjorts av förvaltningen är att fråga föreningarna i kommunen. Det hade varit det
demokratiska tillvägagångssättet.
Vi vill med andra ord se till att förslagen som ligger uppe inte höjer kostnaderna för föreningarna
samt att lokalbidrag införs. Detta för att stärka deras plats i kommunen samt göra det möjligt för
så många som möjligt att vara med, oberoende av plånbokens storlek.

Förslag till beslut:

1. Att i punkt två lägga till texten: “Med målet att hålla taxorna så låga som möjligt för så
många som möjligt.”
2. Att i punkt tre lägga till texten: “Med målet att hålla hyrorna så låga som möjligt för så
många som möjligt.”
3. Att en punkt 7 läggs till med målet: “En utredning påbörjas för att ta reda på bästa sättet
att införa och förvalta ett lokalbidrag samt ta reda på vad kostnaderna skulle ligga på.
Detta lokalbidrag ska senast införas vid kommunfullmäktiges budgetmöte året 2022.”
4. Att i övrigt godkänna förvaltningens förslag

Åsa Bååth (V)

