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Utredning om föreningars intäkter och kostnader för egna
anläggningar 2009 i jämförelse med 1995

Bakgrund och syfte
Under 1996 gjordes en utredningen om föreningars kostnader och intäkter för egna
anläggningar baserat på budgetåret 1995. I Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag då
handlade det om att få till en rättvis fördelning av bidragen mellan subventionerad hyra av
lokaler till föreningslivet och föreningsägda anläggningar. Den utredning som här presenteras
bygger på föreningarnas kostnader och bidrag för sina anläggningar verksamhetsåret 2009.
Syftet är att göra en jämförelse med den tidigare utredningen baserat på verksamhetsåret
1995. Kultur- och fritidsnämnden gav sin förvaltning under hösten 2009 i uppdrag att göra en
utredning som ska omfatta en redovisning av de faktiska kostnaderna för föreningsdrivna
anläggningar och de bidrag som utgår från dessa.

Genomförande
Under våren 2010 fick samtliga föreningar som erhållit bidrag från Kultur Fritid en blankett
att fylla i. Av totalt 53 föreningar med egna anläggningar svarade 36 vilket motsvarar 68 %.
Vid undersökningen 1995 svarade 57 föreningar av totalt 66 vilket motsvarar 86 %.

Fördelning föreningar med egna anläggningar

Idrott 26 st
Religiösa 12 st
Kulturella/nykterhet 2 st
Övriga 13 st
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Föreningskategori

Antal föreningar

Antal inkomna svar

Idrott

26

21

Religiösa

12

7

Kulturella/nykterhet

2

2

Övriga

13

6

Totalt

53

36

Kategorin övriga omfattar motorklubbar, skoterklubbar, ryttarföreningar och
brukshundsklubbar.
De föreningar som inte svarat är bl a två idrottsföreningar med större anläggningar och
intäkter på 200 000 kr, fyra religiösa föreningar med intäkter på 35-40 000 kr och en förening
under övrigt med intäkt på 60 000 kr. De återstående som inte svarat är föreningar med
mindre anläggningar.

Blankettens innehåll
A

Erhållna bidrag

A1
A2
A3
A4

Skötsel och underhåll
Investering, om- och nybyggnad
Övriga bidrag för anläggningen
Övriga intäkter

B

Kostnader för anläggningen

B1

Kapitalkostnader

B 2:1
B 2:2
B 2:3
B 2:4

Driftkostnaden för anläggningen
Reparation/underhåll av anläggningen
Kostnad för upprustning som föreningen har erhållit, kommunalt eller annat bidrag för
Kostnad för åtgärd utöver det normala underhållet som föreningen ej erhållit bidrag för

B 3 Inköp, underhåll, kostnad och försäkringar för inventarier som är nödvändiga för
anläggningens skötsel
B 4 Kostnad för inventarier som är nödvändiga för verksamheten som bedrivs på
anläggningen
B5

Lönekostnad
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Sammanställning intäkter 2009 och 1995

1995
2009

Föreningarnas intäkter för sina anläggningar var 3 814 000 kr år 1995 jämfört med 2009 då
siffran var 5 618 000 kr. Intäkterna har således ökat med 1 804 000 kr. Kultur- och
fritidsnämndens bidrag var 5 060 000 kr år 2009 jämfört med 1995 då bidraget var 3 195 000
kr. Kultur- och fritidsnämndens bidrag har ökat med 1 865 000 kr. Största förändringen är
skötsel och underhåll som ökat från 2 230 000 kr 1995 till 4 595 000 kr 2009.

Sammanställning kostnader 2009 och 1995

1995
2009

Föreningarnas kostnader för sina anläggningar var 8 037 000 kr år 1995 jämfört med 2009 då
siffran var 17 023 000 kr. Kostnaderna har ökat med 8 986 000 kr.
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Samm
manställnin
ng nettok
kostnad föör anläggn
ningarna
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90%
80%
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60%

Kulltur Fritid bidrrag

50%

Intääkter totalt

40%

Tottal kostnad

30%
20%
10%
0%
2009

19995

Vid 20009 års verkssamhetsår vaar föreningaarnas nettok
kostnad för anläggninggarna 11 405
5 000 kr
jämfört med 1995 då
d kostnadeen var 4 9122 000 kr. En
n ökning meed 6 493 0000 kr.

Idrottssföreninggars intäk
kter 2009 jjämfört med
m 1995 (0 – 4 millj kr), 21 svar
av 26

Skötsel och
h underhåll

Investeering, om‐till o nybyggn
20
009
1995

Övrriga bidrag

Övritta intäkter
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

De totalla intäkternaa för anlägg
gningen är öövervägandee de bidrag idrottsförenningarna haar fått
via kultuur- och fritiidsnämnden
n. Det gällerr i första han
nd bidrag tiill skötsel occh underhålll som
2009 vaar 3 817 1055 kr vilket kan
k jämförass med 1995
5 då bidraget var 1 561 440 kr. Tottalt 2009
blev idrrottsföreninggarnas intäk
kter 4 539 8809 kr jämfö
ört med 2 98
87 856 kr föör 1995.
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Idrottssföreninggars kostn
nader 20009 jämförtt med 199
95 (0 – 6 m
milj kr)
Kapitaalkostn
Drifftkostn
Rep/u
underh
Uppru
ustning
Extra u
underh

22009

Inköp fförsäkr

11995

Inven
ntarier
Löneko
ostnad
0

2

4

6

8

Den totaala kostnaden för 2009
9 var 13 5833 664 kr jäm
mfört med 19
995 års kosttnad på 5 84
41 528
kr vilkeet är en ökniing med 7 742
7 136 kr. Den stora förändringe
f
n är lönekoostnaden som
m 1995
var 103 038 kr ochh 2009 uppg
gick till 6 0445 211 kr. Även
Ä
driftko
ostnaderna hhar ökat från
n
1 294 8994 kr till 2 132 356 kr. Idrottsförenningarnas svarsfrekven
s
ns var 21 avv 26 för 200
09
jämfört med 24 av 27 för 1995
5 vilket är nnästan samm
ma svarsfrek
kvens och ka
kan då jämfö
öras.

Religiöösa föreniingars inttäkter 20009 jämförrt med 19
995 (0 – 5000 tkr)
Skö
ötsel och undeerhåll
Investt, om‐till o nyb
byggn

2009
1995

Övriga b
bidrag
Övriga inttäkter
0

100

200

300
0

400

500

n för de reliigiösa förenningarna som
m svarat
Skötsel och underhhållsbidrageet är den störrsta intäkten
på enkääten och biddraget liggerr ungefär påå samma niv
vå 2009 som
m 1995 medd en viss maarginell
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skillnadd. Både inveesteringar occh övriga inntäkter är 0 för 2009 medan övrigaa bidrag ökaat från 0
till 12 0000 kr. Totalt är intäkteerna 437 9611 kr för 200
09 jämfört med
m 598 5599 kr för 199
95.

Religiöösa föreniingars ko
ostnader 22009 jämffört med 1995
1
(0 – 1,2 milj kr)
k

Kapitaalkostn
Drifftkostn
Rep/u
underh
Uppru
ustning

2009

Extra u
underh

1995

Inköp fförsäkr
Inven
ntarier
Löneko
ostnad
0

0,2

0,4
0

0,6

0,8

1

1,2

Den totaala kostnaden för anläg
ggningarna 2009 var 2 231 880 kr jämfört meed 1 796 076
6 kr för
1995 villket är en ökkning till 20
009 med 4335 804 kr. Största skilln
naden är lönnekostnaderrna som
1995 vaar 225 000 kr
k mot 1 115
5 462 kr förr 2009. Sam
mtidigt minskade driftkoostnaden 20
009 med
vilket beror på att dels
d regelveerket ändraddes för bidraag där t ex Rosviksgård
R
den som tidigare
S
hhar brunnit ner
n och
fått bidrrag för lägerrverksamheet nu tagits bbort, och deels att EFS Storstrand
inte återruppbyggts..

Kulturrella/nyktterhetsförreningarss intäkter 2009 jäm
mfört med
d 1995 (0 – 50
tkr)

Skötsel och
h underhåll
Investering, om‐till o nybyggn

2009
1995

Övrriga bidrag
Övrigga intäkter
0

10

20
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De totalla intäkternaa var 66 341 kr för 20009. Skötsel och
o underhååll hade ökaat från 17 00
00 kr
1995 tilll 38 500 kr år 2009. Äv
ven investerringar har ökat
ö från 0 till
t 14 367 kkr. Övriga in
ntäkter
som i föörsta hand är
ä hyresintäk
kter har minnskat från 49 500 kr tilll 13 425 kr..

Kulturrella/nyktterhetsförreningarss kostnadeer 2009 jä
ämfört meed 1995 (0 – 60
tkr)

Kapittalkostn
Drriftkostn
Rep/un
nderhåll
Upprrustning

2009

Extra underh

1995

Inköp
p försäkr
Inventarier
Lönekostnad
0

10

20
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40

50

60

Den totaala kostnaden för 2009
9 var 69 2888 kr jämfört med 61 374
4 kr för 19995.
Driftkosstnaderna har minskat från 58 0000 kr till 33 315 kr 2009.. Upprustninng och inkö
öp av
inventarrier har ökaat något marrginellt. Tvåå föreningarr svarade bååde 1995 occh 2009.

Övrigaa föreninggars bidrag 2009 j ämfört med
m 1995 (0
( – 350 tk
kr)

Skötsel och
h underhåll
Investering, om‐till o nybyggn

2009
1995

Övrriga bidrag
Övrigga intäkter
0

50

1000

150
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De totalla intäkternaa 2009 var 573
5 905 kr jjämfört med
d 163 950 kr
k för 1995 vvilket är en ökning
med 4099 955 kr. Sttörst ökning
g när det gälller skötsel och underhåll men äveen investerin
ngar har
ökat fråån 0 till 140 000 kr och övriga intääkter från 40
0 000 kr till 118 457 krr.

Övrigaa föreninggars kostn
nader 20009 jämförrt med 1995

Kapitalkostn
D
Driftkostn
Rep/u
underhåll
Upp
prustning

2009
1995

Extra u
underhåll
Inköp
p försäkr
Invventarier
Löneekostnad
0

100

200

300

400

500

Den totaala kostnaden för 2009
9 var 1 138 8820 kr jämffört med 339
9 000 kr förr 1995 vilkeet är en
ökning m
med 799 8220 kr. Störsst skillnad äär driftkostn
naderna som
m ökat från 1122 000 kr till
t
430 5299 kr och uppprustningsko
ostnaderna som ökat frrån 0 till 269
9 535 kr.

Att refflektera över
ö
-

H
Hur länge kommer
k
lön
neökningen att fortsättaa?
V
Vilka konseekvenser meedför minskkade investeeringar?
H
Hur kommeer öppna anläggningar för spontan
nidrott att fin
nansieras i fframtiden?
H
Hur kommeer spontanid
drott i förenningsägda an
nläggningarr att finansieeras där föreningen
iinte har egeen ungdomssverksamhett?
H
Hur länge klarar
k
landsb
bygdsföreniingarna av täckningsgr
t
raden av fraamför allt id
drotten
uute i sina geeografiska områden?
o
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Allmänna samlingslokalers intäkter och kostnader 2009 i
jämförelse med 1995

Av totalt 24 landsbygdsföreningar med egna anläggningar (allmänna samlingslokaler) svarade
20 på den utskickade blanketten (84 %).

Allmänna samlingslokalers intäkter

1995
2009

Landsbygdsföreningarnas intäkter för allmänna samlingslokaler var 551 276 kr år 1995
jämfört med 2009 då siffran var 1 361 387 kr. Intäkterna har ökat med 810 111 kr.
Kultur- och fritidsnämndens bidrag var 281 948 år 1995 jämfört med 2009 då siffran var
395 286 kr. Det kommunala driftsbidraget har ökat med 113 338 kr.
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Allmänna
a samlin
ngslokalers kosstnader

1995
20
009

Landsbyygdsföreninngarnas kosttnader för aallmänna sam
mlingslokaller var 1 5700 881 kr år 1995
jämfört med 2009 då
d siffran vaar 1 418 52 6 kr. Kostn
naden har miinskat med 152 355 kr.

Landssbygdsföreningarnas nettok
kostnad fö
ör allmänn
na samlin
ngslokalerr

30000000
25000000
20000000

Kulltur Fritid bidrrag
Övrriga intäkter

15000000

Tottala kostnader

10000000
50000
00
0
2009

1995

Vid 20009 års verkssamhetsår vaar nettokosttnaden för allmänna
a
sam
mlingslokaller 57 139 kr
k
jämfört med 1995 då
d nettokosttnaden var 1 019 605 kr.
k
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