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Redovisning av beredd motion om redovisning av utbetalning 
av föreningsbidrag och föreningars kostnader för nyttjande av 
kommunens anläggningar samt kommunens subventioner för 
uthyrningen, motionär: Björn Fredriksson (M) 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 78 att överläJ.m1a en motion 
inlämnad 2013-09-16 till kommunstyrelsen får beredning. 

Av motionen framgår bland am1at följande: 

"Vilken kostnad har Håbo kommun får vårat lokala fåreningsliv? Speciellt 
för de föreningar som engagerar våra barn? 

Enligt kommunens hemsida filllls drygt 200 föreningar. Av dessa äJ.· 65 
idrottsföreningar, Il barn och ungdomsorganisationer. Ytterligare ett antal 
engagerar också ungdomar. Totalt således cirka 70 föreningar. 

Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med delllla motion äJ.· inte 
minska det stöd man får idag. Men man hör, kanske inte dagligenmen 
väldigt ofta, att vissa föreningar får mer ful andra. Andra påstår att 
tjej sporten, som t.ex. ridning missgynnas. Men äJ.· det så? 

Vårat yrkande är således: 

För 2012 och 2013 göra en sa.tmnanstälhllng/fårening över viika bidrag som 
betalts ut, fåreninga.t11as kostnad för att a.t1Vfu1da kommunens anläggning 
sa.tnt vad kostnaden utan subventioner har varit för dessa" 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning har samma.tlställt Håbo kommuns kostnader 
får föreningslivet 1mder 2012 och 2013 i en rapport. Av rapporten fi:a.tngår 
att fåreningslivet i Håbo kolll11lun totalt har kostat cirka 21,6 milj 2012 och 
21, l milj 2013 inldusive investeringar och ex!dusive lönekostnader. 

Förvaltningen kan även konstatera att konununens kostnader får lokaler, 
a.tlläggningru· och bidrag är idag spridda på flera förvaltningar i kommunen. 
Sedan 2012 hat· organisationen föräJ.1drats flera gånger och ansvaret får 
föreningar och lokaler har flyttats mella.tl förvaltningar och verksa.tnlleter. 
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Dock kan forvaltningen konstatera att H åbo konnnuns totala hantering av 
föreningsverksamhet behöver fornyas och anpassas till dagens forhållanden 
och resurser. Konnnunstyrelsens forvaltning konnner därfor under 2014 och 
2015 att arbeta fram fOrslag på reviderade bidragsregler, taxor och avgifter. 
Därutöver konnner även avtal i vissa fall omforhandlas. 

Förvaltningen fareslår mot bakgrund av ovanstående att fulhnäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av kostnader for foreningslivet i Håbo kommun
daterat 2014-04-16. 
Fulhnäktiges beslut 2013-09-23, § 78. 
Motion daterad 2013-09-16. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16, hid KS 2014.1374. 
Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-05-06, § 58. 
Kmmnunstyrelsens fOrslagtill beslut2014-05-19, § 67. 

Styrelsen tillstyrker forvaltningens/utskottets forslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhnäktige beslutar att bifalla motionen. 
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