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Medborgarförslag om kostnadsfri idrott för barn och ungdomar
Ärendebeskrivning
Veronica Krispinsson anför följande i ett medborgarförslag 2011‐06‐20.
Barn och ungdomars idrottande ska inte kosta pengar! Barnfattigdomen är
något vi i en socialdemokratisk kommun skall bekämpa! Som ett steg i detta
föreslår jag att barn och ungdomar i grundskolan inte ska behöva betala dyrt
för att utöva idrott. Det kommunen kan bidra med är att slopa lokalhyror och
avgifter för att delta i kommunserier. Det ska inte kosta för skolbarn att vara
med i en förening. Föreningar ska inte få ta ut någon medlemsavgift eller
spelaravgift från barn och ungdomar. I gengäld får de nyttja kommunens
lokaler utan kostnad för de aktiviteter som gäller målgruppen.
Föreningar ska kunna finansieras helt genom sponsring och matchkläder kan
ärvas från äldre. Har inte knattelagen, ungdomslagen några tunga utgifter för
seriespel och lokalhyror kan man använda sponsorpengar till att bidra till
barnens utrustning så långt det går.
En idrottsförening som sysslar med barn och ungdomsverksamhet ska inte gå
med vinst. Den ska gå + ‐ 0. Barn‐ och ungdomsverksamheten ska inte heller
behöva ”finansiera seniorverksamheten” (vilket jag har varit med om att en
del föreningar gör).
Det är kommunens uppgift att tillgodose invånarnas behov och mitt förslag är
en lösning på ett allvarligt problem kommunen har, nämligen fattiga barn!
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

tillåta att medborgarförslaget får ställas

‐
remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Fritidsnämndens yttrande
Förslagsställaren belyser en viktig fråga, d.v.s. att det inte ska vara kostsamt
att idrotta.
I förslaget lyfts dock två olika frågor fram, kommunala anläggningshyror och
föreningslivets avgifter. När det gäller det sistnämnda är en förening en egen
juridisk organisation där kommunen inte kan gå in och ta beslut om deras
respektive avgifter. Det vanligaste är att föreningen tar ut en aktivitetsavgift
för kostnaderna kring själva aktiviteten (hallhyra, utrustning, matchkläder,
serieavgifter mm), och en medlemsavgift. En medlemsavgift är uppbyggd så
att den enskilde gör ett aktivt val att ansluta sig till föreningen via
medlemsavgiften och är därmed också med i den demokratiska process som
styr föreningslivet med årsmöten etc.
Kommunfullmäktige beslutade i början av 90‐talet att ”tidigare avgiftsbefriade
verksamheter skulle avgiftsfinansieras” och att de föreningar som inte senast
dagen innan avbokade sin bokade tid, skulle få en avgift motsvarande
hyresbeloppet för den bokade tiden.
Tanken med detta var dels att skapa rättvisa mellan de föreningar som bokar
kommunala anläggningar, dels komma ifrån problematiken med bokade hall‐
och plantider som inte nyttjades och heller inte avbokades så att andra
föreningar kunde få möjlighet att nyttja dem.
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Varje idrottsförening, verksam inom Luleå kommun och ansluten till
Riksidrottsförbundet via sitt specialförbund (t.ex. Svenska Fotbollförbundet),
är bidragsberättigad. Bidraget, LOK‐stödet (Lokalt aktivitetsstöd) kan sökas
för barn‐ och ungdomar i åldern 7‐20 år. Detta bidrag täcker mer än väl den
hall‐ och planhyra som vi har inom Luleå kommun idag.
Om vi använder ett fotbollslag med 15 barn närvarande på en träning som ett
exempel så får detta lag 15 x 4.60 kr = 69 kronor för träningstillfället. För
samma träningstillfälle är planhyran 45 kronor. Förutom det kommunala
LOK‐stödet kan också samma lag få ett statligt stöd som i dagsläget är
8 kronor/deltagare och träningstillfälle + 24 kronor för själva träningstillfället.
Om vi använder fotbollslaget ovan som exempel igen innebär detta
15 x 8 kr + 24 kr = 144 kronor. Totalt ger alltså båda dessa stöd 213 kronor
till laget/föreningen för varje enskilt träningstillfälle.
I kommuner där det är avgiftsfritt har LOK‐stödet dragits in och avgiften
för icke avbokad halltid är betydligt högre än i Luleå.
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
‐

godkänna ovanstående yttrande som svar på medborgarförslaget
om kostnadsfri idrott för barn och ungdomar.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskottet föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐
avslå medborgarförslaget i enlighet med fritidsnämndens yttrande.
_____
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Yrkanden
Anders Josefsson (M) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Annika Eriksson (MP), Nina Berggård (V) och Karl Petersen (S) yrkar bifall till
arbets‐ och personalutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____
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