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Interpellation om Kultur- och fritidsnämndens resursfördelning
Bakgrund
Runt om i vår kommun ska det i sommar anordnas gratis aktiviteter för barn och ungdomar med
bidrag från kommunen. Sorunda IF ck en förfrågan om detta och sökte pengar för att kunna hålla
en gratis fotbollsskola. Sorunda IF ck dock avslag med bl.a. motiveringar som att fotbollsskola var
inget nytt och att aktiviteten inte var mitt i sommaren. För ca tre veckor sedan ringde ansvarig för
projektet från Nynäshamns kommun till Sorunda IF och berättade att de dock hade beviljat pengar
till fotbollsskola i Nynäshamns tätort. Andra aktiviteter som fått bidrag var tennisskola, ridläger,
mer fotbollsskola etc. Få av dessa aktiviteter är ”något nytt” och era av dem skulle inte heller
hållas mitt i sommaren.
Med anledning av skriverier i gruppen “Speakers Corner - Nynäshamn” på Facebook den 13 juni
om skälen till avslag tog Sorunda IF en förnyad telefonkontakt med ansvarig tjänstehen på
kommunen.
Under samtalet säger ansvarig tjänstehen att kommunen inte hanterat ansökan korrekt och att hen
håller med om de synpunkter som Sorunda IF har angående hantering av ärendet. Hen beklagar
det inträ ade och säger att de inför nästa år ska se över hur allting har hanterats och att de ska
göra det bättre då.
Av kommunallagens 2 kapitel, 2 § framgår det att: “Kommuner och landsting skall behandla sina
medlemmar lika, om det inte nns sakliga skäl för något annat.”
Likvärdighet är mycket viktigt. I Sverige är det en självklar princip att inom det kommunala området
ska o entliga välfärdstjänster leveras likvärdigt åt alla. Därför nns utjämningssystemet som ska
skapa likvärdiga förutsättningar i alla kommuner. Detta gäller naturligtvis även inom kommunen.
Oavsett var man bor i kommunen, ska välfärdstjänsterna leveras likvärdigt åt alla
kommuninvånare.[1]

[1] Måns Wikstrand. (2015) (2:a uppl). Politikernas ekonomibok. Stockholm: Dagens samhälle.
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Mot bakgrund av ovanstående önskar jag ställa följande frågor till ordförande i Kultur- och
fritidsnämnden Catrine Ek:
1

Varför avslogs Sorunda IFs ansökan?

2

Vilka var kriterierna för att en aktivitet skulle beviljas pengar?

3

Vem/vilka hade utformat kriterierna?

4

Vilka aktiviteter beviljades pengar, med hur mycket och på vilka grunder?

5

Hur har pengarna fördelats geogra sk inom kommunen?

6

Kommunallagen, kapitel 2, paragraf 2, reglerar hur fördelningen av resurser ska ske i en
kommun. Den innebär en likvärdig fördelning, oavsett var man bor i kommunen. Anser Du
att den resursfördelning som skett i detta fall följer kommunallagen?

7

Har Kultur- och fritidsnämnden respektive Kultur- och fritidsförvaltningen analyserat sig
och sin verksamhet ur ett urbant normkritiskt perspektiv?

8

Kommunen är en myndighet och ska därför följa Förvaltningslagen. I förvaltningslagen
står det beträ ande Omprövning av beslut 27 § “Finner en myndighet att ett beslut, som
den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya
omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det
kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.”
Kommer beslutet att ändras så att Sorunda IF får de pengar till fotbollsskolan, som de
egentligen borde ha fått från början vid ansökan eller väljer kommunen att inte följa
Förvaltningslagen?

9

Hur tror Du det känns för det barn, som har längtat efter och sett fram emot att få gå på
fotbollsskola i sommar tillsammans med sina kompisar, att inte få göra det för att familjen
bor i “fel” del av kommunen och för att kommunen har gjort fel? Hur återupprättar man
förtroendet för vuxna efter denna besvikelse?

10

Kommunen har, i sammanhanget, avsatt stora resurser till “folkhälsosatsningar”. En
fotbollskola för alla ungdomar, oavsett vilka resurser ens föräldrar har, borde ha hög
prioritet. Kan Du, Kultur- och fritidsnämndens ordförande och tillika Landsbygdsutskottets
ordförande, tänka Dig att verka för att “folkhälsopengar” används till att stödja Sorunda
IFs fotbollsskola sommaren 2016 så att den blir tillgänglig för alla oavsett ekonomiska
resurser? Folkhälsoarbetet fokuserar främst på kommunens barn och unga upp till 25 år.1

11

I debatten på Facebook svarar Du undertecknad den 13 juni: “Vi har fått en nyanserad
och fullt godtagbar redovisning i ärendet i nämnden nu i eftermiddag. Skriv gärna en
interpellation så får ni svar via kommunfullmäktige.”
●

Är redovisningen protokollförd?

1

http://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/
Mote-och- lmavsnitt/16-mars-2016/-50-Folkhalsostrategi-for-Nynashamns-kommun-2016-2026.html
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●

När och hur kan kommunens medborgare som inte följer fullmäktige få svar?

●

Är det rimligt att kommunens medborgare tvingas vänta i era månader och
dessutom behöva förlita sig på att ett annat parti interpellerar för att få svar?
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