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Reflektioner från
Idrottsforum i Jönköping 2018
Idrottsforum 2018 bekräftade det som Jönköpings Idrottsallians redan tagit upp i olika sammanhang.
Detta gör oss säkrare på nedanstående uppräkning och prioriteringar.
Det som genomsyrade Idrottsforum 2018 och var positivt var den bild av idrottens behov anläggningar och bidrag - som samtliga partier insåg var eftersatt och måste förstärkas. Bilden av
Jönköping som ”Årets Idrottsstad 2017” har bidragit på ett positivt sätt!
Här listar vi de anläggningsfrågor som är högst prioriterade för föreningslivet:
1. Beslut om läge för fotbollsarena.
Detta är den mest angelägna frågan då ett klokt val skapar förutsättningar för andra
investeringar. Vi föreslår en rejäl upprustning av Stadsparksvallen (200 t.kr.)
2. Investerings- och underhållsplan.
Här ser vi ett bra styrdokument som innebär att alla föreningar ser hur planeringen ser ut.
3. Friidrottsanläggning inomhus.
Denna fråga har varit aktuell i många år och tidigare fritidsnämnder har haft denna
prioriterad. Under mandatperioden 2010-2014 beslöt dåvarande fritidsnämnd att
friidrottshallen skulle ligga på Råslätt.
Ny/renoverad badanläggning
Denna fråga har uppkommit på grund av att det finns stora renoveringsbehov på
Rosenlundsbadet. Vi föreslår att man bygger om alternativt bygger nytt. Fokus ska vara en
anläggning för simundervisning, träning och motion samt tävling i simsporter. Plocka bort
äventyrsdelen och ersätt med ytterligare simbassäng.
Markanvisning för motorsporten.
Sedan 1990-talet har många utredningar skett, om att hitta en yta för ändamålet.
Motoralliansen har nu kommit med ett förslag som omgående bör utredas.
4. Nya idrotter kräver nya anläggningar.
Nya idrotter som kräver anläggningar bör man givetvis också ta hänsyn till. Om möjligt
anpassa redan planerade, beslutade objekt.
Viktigt att också att lyfta fram avskrivning av anläggningskostnader och driftskostnader så
att debatten inte bara handlar om investeringskostnad.

2018-06-11

Jönköpings Idrottsallians syn på idrottens finansiering:
1. Marknadsanpassning av hyror
Något gick fel! Övergången till marknadshyror skulle innebära att de flesta föreningar,
förutom golfklubbar, skulle kompenseras med motsvarande bidrag. Alltså ett nollsummespel.
Höjda hyror från tekniska kontoret skulle oavkortat gå över till fritidsförvaltningen som skulle
använda pengarna till kompensation för hyreshöjningar.
Många föreningar med ”egna anläggningar” har blivit drabbade av ökade hyror.
2. Uppräkning av bidrag
Staten har minskat sina bidrag, föreningar får det tuffare ekonomiskt, medlems- och
träningsavgifter ökar. Föräldrar som oftast används som ledare, utan ekonomisk ersättning,
ifrågasätts. Positivt med en uppräkning av bidragen 2018.
Vi vill prioritera stöd till investering/anläggningsdrift fortsättningsvis

Vi vet att idrotten betyder mycket för samhällsnyttan och att satsningen på föreningslivet bör öka!
•
•

•
•

Invånarantalet i Jönköping ökar, skatteintäkterna ökar med detta och borde komma
föreningslivet till del i samma utsträckning.
Idrottsföreningarna gör ett fantastiskt jobb och bredden är lika viktig som eliten. Och
tvärtom. Ett förslag som också kom upp under Idrottsforum var den kostnad som föreningar
får betala för föreningens framgångar - 20% på publikintäkterna. Om kommunen tar bort
detta (alternativt begränsar) kunde det betraktas som ett ”elitstöd”.
Vi anser givetvis att det är viktigt att kommunens ytterområden också får sin del av kakan.
Viktigt att ridsportutredningen snarast presenteras för eventuell bedömning av åtgärder.

Att satsa på idrotten är ingen kostnad - det är en investering!
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