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Sammanställning av svar på föreningsrådets enkät  

Antal inkomna svar: 18 st 

 

Översyn av kommunens bidragsbestämmelser 

Här har föreningarna svarat på om de har några synpunkter och/eller förslag på ändringar av 

eller tillägg till kommunens gällande bidragsbestämmelser. 

Inkomna svar 

• Aktivitetsbidraget har legat på samma nivå dvs 4 kr / deltagare under många år och 

borde höjas till åtminstone 5 kr / deltagare samt att det borde vara samma åldersspann 

som Riksidrottsförbundet har dvs upp till 25 år . 

 

• Bidragen från kommunen har historiskt sett minskat sedan föreningen bildades. 

Kostnaderna att arrangera föreställningar från Riksteatern samt fria grupper har ju inte 

blivit billigare utan tvärtom ökat. En normal föreställning landar nästan eller aldrig 

under 20- 25 tusen kronor. Med dessa summor i åtanke gäller det att öka publikantalet 

eller att höja biljettpriset (vilket säkerligen kommer att påverka antalet besökare 

negativt). Alternativet är att söka högre föreningsbidrag. Styrelsen har diskuterat om 

att eventuellt söka samarbete med andra föreningar för att nyttja varandras intressesfär 

för att öka publikantalet. 

 

• För tillfället inga synpunkter på bidragen i sig men skulle gärna se att man fick en 

påminnelse med datum ett par ggr om året med när olika bidrag ska lämnas in. 

 

• Då det inte finns några riktade bidrag att söka för funktionshinderföreningar (vilket 

finns i andra kommuner) så anser vi att Taxa 0 borde gälla för vår verksamhet 

 

• Vi anser att kommunen bör revidera åldrarna för när barn är bidragsberättigade. 

Eftersom förskoleklass numera är obligatoriskt så bör föreningar som har verksamhet 

för mindre barn få bidrag för barn som är 6 år och uppåt, istället för 7 år. 

 

• Extra viktigt att i år inte minska på aktivitetsbidraget, även om föreningen får färre 

ungdomar som deltar i verksamheten eller inte kan anordna verksamhet i samma 

omfattning som man vanligtvis gör, pga corona. Hellre ge bidrag enligt fjolårets 

deltagande än att minska detta bidrag. 

 

• I en tid som kräver alltmer i form av utbildade ledare är ledarutbildningsbidraget à 

8000 kr för föreningar med fler än 200 medlemmar alltför lågt. Det räcker inte långt 

om föreningen vill skicka ett par ledare på mer avancerad utbildning. 
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Översyn av kommunens taxor 

Här har föreningarna svarat på om de har några synpunkter och/eller förslag på ändringar av 

eller tillägg till kommunens gällande taxebestämmelser. 

Inkomna svar 

• Som läget är för närvarande med liten publiktillströmning på våra föreställningar, 

vilket gör att vår ekonomi är vacklande. Kommer det därtill ökade kostnader för 

lokalhyra, tekniksupport samt bärhjälp till föreställningarna, påverkas detta negativt 

för vår del. 

 

• Fortsatt 0-taxa för pensionärsföreningar 

 

• Vi hyr lokal från Folkets Hus föreningen så nyttjar inte kommunens lokaler i den 

bemärkelsen. Men vi tycker nog att taxorna verkar vara rimliga. 

 

• Vi har på omvägar fått info att taxorna för pensionärsföreningarna utreds och att 

funktionshinderföreningarna inkluderats i denna utredning och i det tjänsteutlåtande 

som lagts fram KFN. 2020.21. Vi ställer oss frågande till varför inte vi fått vara med 

och uttala våra åsikter då förslaget kommer påverka vår verksamhet. För vår det skulle 

det förslag som ligger att vi skall ha Taxa 0 på styrelsemöten och årsmöten, men Taxa 

1 på övrig verksamhet. Detta kommer ha stor inverkan på våra möjligheter att bedriva 

verksamhet för våra medlemmar då det hamnar under taxa 1, då våra ekonomiska 

resurser är mycket begränsade. Vi anser att vi även på övriga aktiviteter bör få Taxa 0 

 

• Vi pensionärsföreningar kan boka lokaler utan kostnad och uppskattar verkligen denna 

service 

 

• Om föreningarna kan använda lokal till hösten och pandemin är över så är nuvarande 

prisklass 1 (65 kr) som vår förening har vad föreningen klarar av. 

Såg inget i bestämmelserna om krisläge. 
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Föreningspool 

Här har föreningarna svarat på om de är intresserade av att vara medlemmar i en föreningspool i Ale. De föreningar som svarat nej på alla frågor 

syns ej i matrisen nedan.  

FÖRENINGS-
POOL  

Inom vilket/vilka områden 
skulle din förening vilja 
nyttja föreningspoolen? 

Har ni 
anställd 
personal 
idag? 

Om ja, ange 
antal anställda 
samt omfattni-
ngen på 
tjänsten? 

Sker 
anställni
ngen via 
lönebidr
ag? 

Beskriv de 
uppgifter 
den/de 
anställda 
har. 

Köper 
din före-
ning in 
någon 
tjänst 
idag? 

Om ja, beskriv 
tjänsten som ni 
köper in samt 
omfattningen. 

Kanske, det 

låter 

spännande och 

vi skulle vilja 

veta mer.  

Städning  Nej    Nej  

Kanske, det 

låter 

spännande och 

vi skulle vilja 

veta mer.  

Föreningsadministration 

Anläggningsskötsel 

Nej    Nej  

Kanske, det 

låter 

spännande och 

vi skulle vilja 

veta mer.  

Städning, fastighetsskötsel  Nej    Nej  

Kanske, det 

låter 

spännande och 

vi skulle vilja 

veta mer.  

Vi vet inte exakt i nuläget 

men stöd i samband med 

aktiviteter, funktionärer eller 

liknande kan vara intressant 

Nej    Nej  
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Kanske, det 

låter 

spännande och 

vi skulle vilja 

veta mer.  

Anläggningsskötsel, ev 

ekonomi/fakturahantering 

längre fram. 

Nej    Ja Städning av 

klubbstugan veckovis, 

Köper tjänst för 

bokföring och 

fakturahantering. 

Nyritning av kartor.  

Kanske, det 

låter 

spännande och 

vi skulle vilja 

veta mer.  

Vi har tidigare tackat nej till 

att vara med i en 

föreningspool, men nu har 

saker och ting ändrats. Vi 

har ett tydligt behov av hjälp 

med ekonomihantering och 

annan 

föreningsadministration, 

något som vi beräknar till 8-

10 timmars arbete i veckan 

med rätt person. 

Ja En person 

(vaktmästare) 

som jobbar 100 

%. 

Ja Planskötsel, 

lokalvård 

m.m. 

Nej  

Kanske, det 

låter 

spännande och 

vi skulle vilja 

veta mer.  

Vi behöver nog inget just nu, 

men bra ide som kan bli 

aktuell för oss i framtiden. 

Nej    Nej  
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Övriga frågor 

Här kunde föreningarna ange om de hade någon övrig fråga eller synpunkt som de ville 

skicka till föreningsrådet.  

ÖVRIGA FRÅGOR 

Gemensam marknadsförening för alla föreningar i Ale, både kultur- och 

idrottsföreningar. 

En kompetenspool men kompetent folk inom olika områden. Föreningarna har ibland 

behov av råd i kniviga frågor tex ekonomi, juridik eller praktiska frågor om hur vi ska 

göra med vår underhåll av anläggningen. Kompetenser som säker redan till stor del finns 

inom kommunens men ingen vet vem man ska fråga.  

Vi behöver en större lokal än den vi har idag. Det är svårt att hitta någon bra lokal i Ale. 

Vi har varit i kontakt med fastighet i kommunen men de har inte kunnat hjälpa oss 

heller. Vi behöver ha en lokal med trägolv och tillgång till ett kök. 

Önskar fortfarande en föreningssida i alekuriren för att fortlöpande och enkelt få ut 

information om våra aktiviteter. 

 

Tacksam för allt stöd och engagemang vi får från kommunens kulturarvssamordnare. 

Många föreningar kommer att behöva extra stöd för anläggningskostnader, renoveringar 

mm som måste göras trots att man inte kan få inkomster i samma omfattning som 

tidigare, viktigt att vara så generösa som möjligt vid bidragsansökningar.  

Viktigt för oss att kunna få tillgång till en egen lokal/utrymme för arkivering av gamla 

handlingar och liknade. Vi har flera gånger tagit upp detta behov med kommunen men 

inte fått något gehör för våra önskemål. Vi anser att alla pensionärsföreningar i 

kommunen ska behandlas lika i detta avseende, men uppfattar inte att det är så idag. 

 

 


