1

-ansluten till Villaägarnas Riksförbund
och med mer än 1 300 medlemmar i Stuvsta/Snättringe
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Ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden
Vibeke Bildt (L)
Peter Höög (M)
Åke Wickberg (MP)
Diana Molinsky (M)
Love Bergström (M)
Margareta Hedström (C)
Jolanta Szutkiewicz (DP)
Bo Adolfsson (SP)
Tua Myhrman (S)
Stefan Lindbom (S)
Eeva Laine (S)
Sefkan Halbori (S)
Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
Bengt Dahnell (M)
Erik Boltenstål (M)
Alicja Bajera (M)
Tove Madsen(L)
Jack Bassus (KD)
Jan Hermansson (HP)
Tor Gustafsson (SP)
Michael Hagström (S)
Siv Jönsson (S)
Folke Tysk (S)
Johan Wibäck (V)
Jonatan Spejare
För kännedom:
Ledamöter i Kommunstyrelsen
Daniel Dronjak (M)
Malin Danielsson (L)
Jelena Drenjanin (M)
Karl Henriksson (KD)
Leif Dyrvall (DP)
Christian Ottosson (C)
Lars Björkman (HP)
Sara Heelge Vikmång (S)
Rikard Lingström
Ann-Marie Högberg (S)
Rasmus Lenefors (S)
Marica Lindblad (MP)
Birgitta Ljung (MP)
Nujin Alacabek Darwich (V)
Arnold Boström (S)
För Kännedom
Marina Högland, Kultur- och fritidsdirektör
*) ej uppgivit e-mailadress

vibeke.bildt@huddinge.se
*)
*)
*)
lovebergstrom@hotmail.com;
Love.Bergstrom@huddinge.se
margareta.hedstrom@comhem.se
jolanta.szutkiewicz@telia.com
*)
tuamyhrman@yahoo.se
lindbom.stefan@gmail.com
Eeva.Laine@huddinge.se
sefkan.halbori@gmail.com;
Sefkan.Halbori@huddinge.se
*)
*)
erik.boltenstal@gmail.com
*)
tove.madsen@seglaut.se
*)
*)
tor.gustafsson@sd.se
Mikael.Hagstrom@huddinge.se
siv.jonsson64@gmail.com
folke.tysk@spray.se
*)
*)

daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se
malin.danielsson@huddinge.se
jelena.drenjanin@huddinge.se
Karl.Henriksson@huddinge.se
Leif.Dyrvall@huddinge.se
christian.ottosson@huddinge.se
lars.bjorkman@huddinge.se
Sara.heelge-vikmang@huddinge.se
rikard_lingstrom@hotmail.com
ann-marie.hogberg@huddinge.se
Rasmus.Lenefors@huddinge.se
marica.lindblad@huddinge.se
Birgitta.Ljung@huddinge.se
Nujin.Alacabek-Darwich@huddinge.se
Arnold.Bostrom@huddinge.se

Marina.Hogland@huddinge.se

Stuvsta Gårds Villaägarförening (SGVF), som är Huddinge Kommuns största villaägareförening, vill
med detta brev inkomma med synpunkter på förslaget: "Införande av taxa för föreningslivet i
Huddinge kommun". Och föreslår att Kultur- och fritidsnämnden bordlägger förslaget vid sitt möte
den 8 november 2016, om ni nu inte röstar för att 0-taxan skall vara kvar.
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Anledningen till att vi inkommer nu är att SGVF, som är en registrerad, godkänd förening i Huddinge
kommun, inte har blivit kallade till informationsmötet den 27 maj, inte fått det e-mail med remiss, som
skulle ha skickats den 17e juni samt inte fått det brev som skulle ha skickats den 20e juni, vilket
beskrivs i "Bilaga sammanfattning enkät om taxor" till förslaget. Därför har vi inte beretts möjlighet att
tidigare inkomma med våra synpunkter. Det är först genom massmedia vi har fått reda på att förslaget
finns.

SGVFs synpunkter:
Vi ställer oss negativa till förslaget av flera skäl:
Införandet av dessa taxor är ekonomiskt betingat. Då vi inte sett kalkylen bakom förslaget är det svårt
att veta om den håller då endast intäkter redovisas. Enligt vad vi erfarit, via massmedia, har
utredningar på andra håll visat att internfaktureringar: sammanställa underlag, utfärda faktura, bokföra
faktura, bevaka att den betalas, bokföra betalningen för utfärdaren och bokföra faktura, betala faktura
och bokföra betalning för mottagaren tillsammans kostar mer än 400 kr om hänsyn tas till den verkliga
totala kostnaden för löner, lokaler och utrustningar. Då det är mer arbete för utfärdaren än mottagaren
och då mottagarna i detta fall ligger utanför kommunen är det skäligt att anta att kostnaden för
kommunen är mer än 200 kr per faktura. Är detta med i beräkningen? Om inte måste detta redovisas
innan beslut fattas. Den verkliga nettointäkten blir självklart beroende av hur ofta kommunen kommer
att fakturera.
Beräkningen är dessutom sannolikt baserad på att lokalerna kommer att utnyttjas i samma grad som
nu. Detta blir med största sannolikhet INTE fallet då många föreningar med dålig ekonomi kommer att
välja kostnadsfria alternativa lösningar.
I förslaget är det dessutom luddigt vilka föreningar som kommer att räknas som ideella då flera
kriterier skall uppfyllas - samtidigt eller var för sig? Det står på en sida att t.ex. fastighetsföreningar inte
är ideella medan de ingår i tabellen som godkända föreningar?
Vi tycker dessutom att det är principiellt fel att ”ideella” föreningar skall betala till kommunen för lokaler
i de fall de annars skulle stått tomma. Många föreningar lägger ned massor med oavlönad tid för t.ex.
remissvar, ordnande av aktiviteter till gagn för kommunens innevånare, etc., etc.

Sådan verksamhet bör kommunen, så som sker idag, stödja och uppmuntra och inte belasta med
avgifter!

Förenings- och idrottslivets fritidsaktiviteter bidrar till Huddingebornas hälsa och välbefinnande, men
också till känslan av tillhörighet och identitet

Föreningarna utgör en mycket viktig pusselbit i det goda samhället som bidrar till en rik fritid för
medborgarna. Kommunens stöd till föreningslivet är en förutsättning för ett levande föreningsliv och
det viktigaste stödet är tillgången till lokaler
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Med vänlig hälsning
Styrelsen för Stuvsta Gårds Villaägareförening
Gm Lars-Ove Larsson
ordförande

