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Motionssvar – Jämställt föreningsliv
Dnr KFN18/48
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Hanna Svensson (S) och (S) Per Sjödin har till Kommunfullmäktige inkommit med
en motion avseende satsningar riktade till föreningslivet i syfte att möjliggöra för fler
att delta. Motionen har remitterats till Kultur- och fritidskontoret för besvarande.

Beslutsunderlag
Motion – Jämställt föreningsliv 2018-03-06
§ 18 KF 2018-03-06
§ 96 KSau 2018-05-15
Motionssvar – Jämställt föreningsliv 2018-11-16
Bilaga genuskoder i idrotts- och friluftsanläggningar
Ärendet
Hanna Svensson (S) och (S) Per Sjödin har till Kommunfullmäktige inkommit med
en motion avseende satsningar riktade till föreningslivet i syfte att möjliggöra för fler
att delta. Motionen har remitterats till Kultur- och fritidskontoret för besvarande.
Motionärerna önskar utveckla föreningslivet i kommunen med särskild inriktning på
jämställdhet. Inom ramen för detta önskar de att:
- utbildningar om jämställdhet, bemötande och sexuella trakasserier riktas till
föreningslivets barn- och ungdomsledare.
-idrotts- och fritidsgårdslokaler renoveras och tillgänglighetsanpassas för att utöka
utbudet av ändamålsenliga och fräscha lokaler.
- det görs en specialsatsning till föreningslivet för att göra resursfördelningen mer
jämställd.
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Kultur och fritidskontorets svar:
Utbildningar inom jämställdhet
Riksidrottsförbundet antog 2017, nya målområden och strategier för idrottens
utvecklingsarbete under perioden 2017-2025. Ett av målområdena rör jämställdhet
för en framgångsrik idrott.
Riksidrottsförbundet riktar genom Stockholmsidrotten utbildningsinsatser till Ekerö
kommuns idrottsföreningar. Inom jämställdhetsområdet kommer bl.a. följande
insatser erbjudas:
-

jämställd könsfördelning i beslutande organ,
skapa forum för delaktighet och inflytande,
jargong på plan och i omklädningsrum,
utbildning av föreningens ledare i jämställdhetsrelaterade frågor som
inkluderar bemötande och förhållningssätt,
förändra kultur och normer som hindrar en jämställd utveckling.

Kultur och fritidsnämnden har från och med 2018, infört en ny bidragsform (bidrag
till föreningars kompetens och utveckling) som föreningar kan söka för att höja sin
kompetens kring inkludering, integration, tillgänglighetsgörande, trygghetsskapande,
bemötande och metodutveckling eller andra insatser som höjer verksamhetens
kvalitet. Denna bidragsform ökar möjligheterna till samverkan mellan kommun och
idrottsrörelsen i dessa frågor.
Kultur- och fritidskontoret kommer att följa i vilken utsträckning kommunens
idrottsföreningar deltar i idrottsrörelsens utbildningar. Kontoret anser därmed att
frågan om utbildningsinsatser inom jämställdhetsområdet är omhändertagen i
nuvarande arbetsformer.
Renovering och tillgänglighetsanpassning av lokaler
God tillgänglighet till kommunens lokaler är en grundläggande förutsättning för allas
möjlighet till delaktighet. Det är därför ett viktigt utvecklingsområde.
Tillgänglighetsanpassningen måste också sträcka sig till tillgängliggörandet av själva
verksamhetsytorna. Detta är ett resurskrävande och långsiktigt arbete vilket
omhändertas årligen i kommunens investeringsbudget som Tekniska nämnden
ansvarar för.
Jämställd resursfördelning
De kommunala stödformer som reglerar och möjliggör för föreningslivet att verka är;
- bidragssystemet,
- prioriteringsordning vid fördelning av anläggningstider
- lokalsubventioner genom taxesystemet
- investeringar i anläggningar.
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Bidragssystemet
Kultur och fritidsnämnden har olika bidragsformer riktade till föreningslivet. Det
största totala bidragsbeloppet per år, går till aktivitetsbidrag till barn- och
ungdomsverksamhet. Aktivitetsbidraget utgår med 10 kr / barn och aktivitet, oavsett
kön.
Prioriteringsordning vid fördelning av anläggningstider
Fördelning av tider i kommunens lokaler utgår ifrån Kultur- och fritidsnämndens
antagna riktlinjer för fördelning av anläggningstider (”Prioriteringsordning vid
förhyrning av säsongsabonnemang i idrottshallar /gymnastiksalar”, och
”Prioriteringsordning och fördelningsprinciper gällande fotbollsanläggningar”).
Kultur och fritidskontorets utgår vid tilldelningen av tider i anläggningar också ifrån
riktlinjerna för Ekerö kommuns arbete med idrott och fysisk aktivitet, vars mål är: I
Ekerö kommun finns samma förutsättningar till idrott och fysisk aktivitet för både
flickor och pojkar”.
Högsta prioritet har barn och ungdomsverksamhet, samt tävlingsverksamhet
(träning inför och matcher). Tilldelningen sker med hänsyn till att pojkar och flickor
ska ges samma förutsättningar och lika tillgång till bra anläggning, på bra tid under
lika många minuter. Ekerö kommun var första kommun i Sverige med att tillämpa
jämställda fördelningsprinciper vid tilldelningen av tider på fotbollsanläggningar.
Flera kommuner har därefter börjat tillämpa samma principer, men många
kommuner följer fortfarande fotbollsförbundets riktlinjer där herr- och pojkfotboll
har en högre prioritet än dam- och flickfotboll.
Lokalsubventioner genom taxesystemet
Det största ekonomiska stödet kommunen ger till föreningslivet, sker genom
lokalsubventioner för verksamhet i kommunens fritidsanläggningar. Taxorna
beslutas av Kommunfullmäktige. För barn och ungdomsverksamhet gäller 0-taxa. De
mest kostnadskrävande anläggningarna är Mälaröhallen, Vikingahallen och
Allhallen.
De två senare anläggningarna nyttjas till överstigande del av pojkar. Enligt
fritidsvaneundersökningen från 2016, är könsfördelningen på båda anläggningarna
ca 30 % flickor och 70% pojkar. Vid undersökningens genomförande hade inte
Mälaröhallen öppnat och den kan därför inte jämföras med övriga anläggningar.
Vidare nyttjas samtliga av kommunens anläggningar av fler pojkar än flickor,
förutom Träkvistavallen för friidrott som har en genusfördelning på 50/50 och
motionsspåren som har en fördelning 49/51. Se bilaga 1. Det innebär att en
betydande del av kommunens resurser för anläggningar går till aktiviteter som
genomförs av pojkar / män.
Investeringar i anläggningar
Kultur- och fritidskontoret har i samverkan med teknik- och exploateringskontoret
samt fastighetskontoret tagit fram en investeringsplan för 2019-2023.
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Planen utgår ifrån identifierade behov av anläggningar som tillkommer med en
ökande befolkning. Planen har idag inget uttalat genusperspektiv.
Genusbudgetering är en budgetprocess som integrerar ett genusperspektiv.
Arbetssättet har använts inom EUs jämställdhetsarbete och bland flera svenska
kommuner. Metoden används inte idag i Ekerö kommun. Den faktiska prioriteringen
av investeringar i anläggningar görs av Kommunfullmäktige vid antagandet av
budgeten.
Utfall av aktivitetsbidrag och lokalsubventioner
I statistiken över utbetalt aktivitetsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet i
idrottsföreningar, framgår att ca 63% gått till aktiviteter för pojkar och ca 37 % till för
flickor, under vårterminen 2018. Detta visar att pojkar erbjuds fler aktivitetstillfällen
av föreningslivet än flickor, som i sin tur leder till att kommunens resurser i form av
bidrag och lokalsubventioner når pojkar i högre utsträckning än flickor.
Varför snedfördelas resurserna?
Förklaringen till snedfördelningen av resurserna är flera och hittas förmodligen inom
idrottsrörelsens egen historia, normer, kultur och arbetssätt. Idrottsrörelsen har
traditionellt sett inkluderat mäns/ pojkars intressen och behov, i högre utsträckning
än kvinnors/flickors. Resursfördelningen påverkas även av vilka anläggningar
kommunen väljer att investera i, om dessa till övervägande del attraherar ett kön.
Idrottsrörelsen visar genom sina mål och strategier en medvetenhet kring problemet
med ojämställd idrott. De utvecklar nu arbetssätt och rutiner för att synliggöra
problematiken och metoder för att göra rörelsen mer jämställd.
Kultur och fritidskontoret samverkar med Stockholms idrotten och följer i vilken
utsträckning Idrottsrörelsens utbildningsinsatser mottas av kommunens föreningar.
Kultur- och fritidskontoret anser därmed att satsningar för att göra
resursfördelningen mer jämställd är omhändertaget genom Idrottsrörelsens
utvecklingsarbete.
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