Så här
fungerar en
kommun
– Organisation och påverkan

Lathund #1 för framgångsrikt påverkansarbet ingår Svenska Ridsportförbundets satsning för att stärka dialogen
mellan ridklubbar och beslutsfattare. I materialet ingår även lathundarna ”Möte med kommunen”, ”Faktainsamling” och
”Verktygslåda för vassare kommunikation” samt broschyren ”Ridklubben – en resurs för din kommun”.

I Sverige finns 290 kommuner som har till
uppgift att ta tillvara gemensamma intressen
för dem som lever och arbetar i där.
Kommunen bestämmer i hög grad själv över sin verksamhet, men vissa uppgifter är
lagstadgade. Som till exempel skola, socialtjänst och vård- och omsorg av äldre och
funktionsnedsatta. Vad kommunen ska göra regleras i kommunallagen. Fritid och
kultur hör däremot till frivilliga åtaganden, och stöd till idrottsföreningar är därför ingen skyldighet för kommunen. Det är viktigt att komma ihåg. Men eftersom
idrottsföreningar levererar viktiga mervärden för kommunens invånare väljer många
att på olika sätt stödja och samarbeta med föreningslivet.

Organisation – politiker och tjänstemän
Kommuner styrs av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Kommunfullmäktige
är kommunens högsta beslutande organ som i sin tur utser en kommunstyrelse som
leder och samordnar arbetet. Verksamheten finansieras genom skatter, avgifter och
statliga bidrag. Kommuner är lite olika organiserade, men ofta finns nämnder eller
motsvarande med budgetansvar för ett särskilt område. Ledamöterna här är politiskt
valda och utses av fullmäktige. Tjänstemän bereder nämndens (eller motsvarande)
frågor och arbetar med den löpande verksamheten. Idrottsföreningar sorterar många
gånger under Kultur- och fritidsnämnden. Men det skiljer sig alltså mellan kommuner. Det kan vara en annan nämnd som har ansvaret, eller en motsvarande enhet och
en förvaltning med ett annat namn. Det är därför viktigt att du tar reda på hur just
din kommun är organiserad. Information finns på kommunens hemsida.

Idrottspolitiskt program?
De flesta kommuner ser idrotten som en samhällsresurs och har därför antagit ett
idrottspolitiskt program för att stödja idrottsföreningar. Vilka riktlinjer finns i din
kommun? Och hur möter ridklubben dessa?

Sveriges elva folkhälsomål
På nationell nivå har Sveriges riksdag enats om elva övergripande mål för folkhälsa
som bland annat handlar om ökad fysisk aktivitet, sunda miljöer och delaktighet.
Ridsportens omfattande verksamhet möter samtliga folkhälsomål. Ridsport är folkhälsa. Ta reda på hur er egen ridklubb bidrar till folkhälsan i kommunen.

De elva folkhälsomålen:
1 Delaktighet och inflytande i samhället
2 Ekonomisk och social trygghet
3 Trygga och goda uppväxtvillkor
4 Ökad hälsa i arbetslivet
5 Sunda och säkra miljöer och produkter
6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7 Gott skydd mot smittspridning
8 Trygg och säker sexualitet och god reproduktiv hälsa
9 Ökad fysisk aktivitet
10 Goda matvanor och säkra livsmedel
11 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och

dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

Lästips
Du hittar mer information på Folkhälsoinstitutets hemsida:
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/.
Där finns mer omfattande beskrivningar som hjälper er att visa hur
just er ridklubb möter folkhälsomålen.

Fallbeskrivning
Så kan ett kommunärende se ut
Ridklubben X har en föråldrad ridanläggning som ägs av
kommunen. Den saknar bland annat omklädningsrum
och duschar. Ridklubbens styrelse har nyligen tagit beslut om att de ska arbeta för att få kommunen att investera i anläggningen så att dessa faciliteter byggs. Klubben
har ingen tidigare erfarenhet av att påverka sin kommun
i liknande ärenden. Här följer en förenklad modell av
ridklubbens och kommunens arbete under ett år, kopplat
till den kommunala budgetprocessen. Det är dock viktigt
att komma ihåg att processen kan variera mellan olika
kommuner, därför är det avgörande att känna till den
egna kommunens process.

Tänk på att
Den kommunala processen tar lång tid.
Räkna med att ett ärende tar minst tre
år. Det är därför viktigt att ridklubben
har tålamod och uthållighet. Likaså ett
professionellt bemötande i alla kontakter med kommunen.

Ridklubben X startar sitt arbete för att få nya omklädningsrum i början av året.
FEBRUARI

JANUARI

1 Ridklubben tar en
första kontakt med en
tjänsteman på kommunens förvaltning och
ber om ett första möte
där önskemålet om
nya omklädningsrum
presenteras.

JULI

2 Kommunens
tjänsteman tar med
ridskolans ärende till
förvaltningens arbete
med investeringsplanen för nästföljande år.
Förvaltningen lämnar
förslag på investeringar
till nämnden.

AUGUSTI

5 Kommunfullmäktige tar beslut
gällande kommunens budgetramar.

MARS

APRIL

3 Under våren är det bra
om ridklubben tar kontakt
med politiker, gärna
politiker som sitter nära
besluten, tex. uppdrag i
nämnden och kommunfullmäktige, för att skapa goda
relationer. Bästa tipset är
att, vid flera tillfällen, bjuda
ut politiker till anläggningen för att informera om
verksamheten och visa på
vilka behov som finns.

SEPTEMBER

OKTOBER

6 Under hösten arbetar förvaltningen fram
detaljerna, utifrån fullmäktiges beslut om
budgetramar. Förvaltningen lägger fram förslag
till nämnden. Ett av förslagen är att nya omklädningsrum ska byggas på ridklubben.

MAJ

4 Nämnden går igenom
tjänstemännens förslag på
investeringar. Nämnden tar
beslut och lämnar till kommunfullmäktige ett förslag
gällande budget för nästföljande år. Vad som önskas
investeras styr budgetförslagets storlek.

NOVEMBER

7 I slutet av året tar
nämnden beslut utifrån
förvaltningens förslag. I
detta fall beslutar nämnden att det ska byggas
nya omklädningsrum på
ridklubben.

Viktigt skillnad
Beroende på VEM som äger anläggningen påverkar hur kommunen agerar.
Anläggningen ägs av kommunen
– Ridklubbens önskade framtida investeringar behöver planeras för att tas
med i kommunens investeringsbudget.
Anläggningen ägs av ridklubben eller en privat ägare
– Kommunen investerar vanligtvis inte i lokaler som de inte äger själva. Men
ta med kommunen för att se vilka möjligheter som finns för ridklubben att
söka stöd, som till exempel driftsbidrag.

JUNI

DECEMBER
8 Ridklubben får glädjande besked att kommunen
beslutat att nya omklädningsrum ska byggas under
följande år. Ett bra samarbete kring detaljer, utförande
och tidsplan behöver inledas
mellan ridklubben och fastighetsförvaltaren.

