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YTTRANDE
Beslutat av Kultur- demokrati och fritidsnämnden 2018-09-18

Dnr Kdn 2018/125
Dnr Kst 2018/569
Granskning av föreningsstöd, Kommunrevisionen
Järfälla kommun har ett rikt föreningsliv och ger många former av stöd till föreningar. Granskningsrapporten belyser bidragsformerna och fördelningen till föreningarna.
Rapporten pekar på flera viktiga frågor och lämnar rekommendationer till nämnden
att se över/tydliggöra bidragsreglerna så de är kopplade mot beslutade mål och att
tydliggöra vem som har befogenhet att fatta beslut om bidrag och projektmedel inom
fastslagna bidragsregler.
Järfälla kommuns bidragsregler ”Kommunalt föreningsstöd – Bidragsregler” beslutades 2015-12-02 i kultur-, demokrati- och fritidsnämnden. I nämndens delegeringsordning anges beslutsmandat. Taxor för uthyrning av lokaler beslutas at kommunfullmäktige årligen i samband med Mål och budget. Reglerna för stödet bygger i
mycket på principer om åldrar och prioriteringar som idag varken stöds av forskning
eller Riksidrottsförbundets nya idrottsstrategi.
Förvaltningen genomför under 2017-2018 en administrativ standardisering för alla
nämndens bidrag och stöd via systemstödet FRI. Systemet har tidigare enbart använts
av Järfälla fritid. Standardiseringen och samordningen kommer att ge nämnden en
möjlighet till överblick och underlätta statistikuttag. Systemet hanterar också lokalbokning.
Flera kommuner har under de senaste åren genomfört bidragsöversyner med fokus på
bland annat bredd och jämställdhet. Med en större tydlighet - i vilka bidrag som
finns, till vem de kan ges och varför, parallellt med en tydlighet med vem som beslutar vad - blir bidragsgivningen mer transparent och effektiv.
Kultur- demokrati och fritidsförvaltningen välkomnar revisonens granskning och
föreslår utifrån denna att en översyn av nämndens föreningsstöd genomförs med utgångspunkt i rapportens rekommendationer.
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