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RESERVATION

Ärende 17: Avgifter för kultur- och fritidsnämndens
upplåtelser av lokaler och anläggningar
Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut i ärende 17. ”Avgifter för
kultur- och fritidsnämndens upplåtelser av lokaler och anläggningar”
Bakgrund
Från Vänsterpartiets sida är vi mycket kritiska till kommunstyrelsens förslag till införande
av taxa för föreningarna i Huddinge kommun. Det är ett hårt slag mot det ideella
föreningslivet som vi befarar kommer att märkas i graden av engagemang i föreningslivet i
kommunen. Vi hyser en stor oro att detta kommer att bli ett dråpslag för det föreningarna.
Föreningslivet i Huddinge är, till skillnad från många andra kommuner i
Stockholmsregionen, blomstrande och aktivt, speciellt på kulturområdet. Detta är något
som kommunen bör värna.
Från den tidigare nolltaxan föreslår kommunstyrelsens majoritet att det ska ske en
justering som innebär att de större lokalerna kostar upp till 300 kronor i timmen. För en
medelstor förening som håller möten och aktiviteter en gång i månaden och behöver hyra
lokal för detta ändamål innebär det således ökade utgifter på 3 600 kronor per år, är
föreningen mer aktiv och håller aktiviteter en gång i veckan blir avgiften således 14 400
kronor per år. Risken med det nya taxesystemet för föreningar är att vissa kommer att
tvingas lägga ner sin verksamhet, alternativt höja sina medlemsavgifter avsevärt eller
minska sin aktivitetsgrad med förlorade medlemmar som följd. Vi anser att föreningslivet i
Huddinge är viktigt, inte minst ur en demokratisynpunkt och beklagar därför att den
styrande koalitionen valt att spara in på just detta område. Borttagandet av nolltaxan
kommer med stor sannolikhet att slå hårdast mot föreningar aktiva i kommunens
socioekonomiskt utsatta områden.
Från Vänsterpartiets sida vill vi också betona det faktum att den här frågan i praktiken
handlar om att den styrande koalitionen släppt greppet om kommunens ekonomi. Det
tidigare aviserade underskottet är resultatet av den tradition vi anser finns i Huddinge,
traditionen att koalitionen konsekvent underfinansierar sin budgetering för nämnderna,
trots vetskap om ökande kostnader och behov. I detta fall har koalitionen medvetet offrat
det ideella föreningslivet i kommunen för sin blinda tro på att ”marknaden fixar allt”. Det är
en ansvarslös och kortsiktig politik som vi från Vänsterpartiet inte kan ställa oss bakom.
Kortsiktigheten i koalitionens agerande är mer än tydlig. För att täcka upp underskott i
ekonomin offrar man det fria föreningslivet som är en viktig stomme i demokratin i
kommunen.
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