Perspektivrapport

Medborgardialog
Hur kan Åre kommun, föreningslivet och medborgare arbeta tillsammans
för en meningsfull fritid för alla och ta vara på människors engagemang?
Rapporten sammanställd i maj 2022

Hur kan Åre kommun, föreningslivet och medborgare arbeta tillsammans
för en meningsfull fritid för alla och ta vara på människors engagemang?
DET ÄR FRÅGAN SOM KOMMUNSTYRELSEN I ÅRE KOMMUN STÄLLDE och som vi
genom en medborgardialog vill utforska och
försöka hitta gemensamma lösningar på.

har sammanställts i denna rapport. Det som
har sagts i intervjuerna har samlats under
dessa teman:
•
•
•
•
•
•

I en inledande fas i denna medborgardialog har vi intervjuat drygt 130 personer runt
om i vår kommun; kvinnor och män, unga,
medelålders och äldre, inrikes- och utrikesfödda, förtroendevalda och tjänstepersoner,
föreningsrepresentanter från idrottsföreningar, kulturföreningar, byalag, församlingar
och trossamfund, hembygdsföreningar och
intresseorganisationer. Alla med olika erfarenheter, tankar och synpunkter på föreningslivets roll i och relation till Åre kommun,
möjligheter och hinder för en meningsfull
fritid och för att ta vara på människors engagemang.

Meningsfull fritid för alla?
Ta vara på människors engagemang
Tillgänglig, inkluderande, jämlikt?
Föreningslivets roll
Åre kommuns roll
Stöd till föreningslivet

Vad händer nu?
Rapporten ligger till grund för ett arbete
under maj-september där en dialoggrupp
bestående av medborgare, förtroendevalda
och tjänstepersoner vid Åre kommun prioriterar och arbetar tillsammans med utmaningarna för att hitta lösningar och åtgärder.

Intervjuerna har genomförts av medarbetare vid Inflyttarservice, Åre kommun, inom ramen för projektet ”Hållbar integration i Åre”
under perioden januari-mars 2022. Sammanfattningar och citat från dessa intervjuer

Observera att inget av det i rapporten är
att betrakta som den enda sanningen utan
är ett underlag för fortsatt arbete.
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Meningsfull fritid för alla?
För de med intresse för skidåkning och friluftsliv upplevs möjligheterna
oändliga. Andra har svårt att hitta fritidsaktiviteter de gillar och flera saknar
ett kulturutbud och möjligheter till skapande, en del är nöjda ändå. En del
vet inte om vilka möjligheter som finns. Var man bor och sin egen eller familjens ekonomi begränsar möjligheterna. Mötesplatser i byarna är viktiga. De
kommunala fritidsgårdarna är betydelsefulla med trygga vuxna förebilder.
Mycket av fritidsutbudet är föreningsdrivet med många aktiva. Men vi har
även medborgare som vill ha en meningsfull fritid utanför föreningslivet med
tillgång till mötesplatser och miljöer för kreativitet, rörelse och social samvaro utifrån sina behov och förutsättningar.

Möjligheter och styrkor

struktur för det. Ta reda på vad medborgarna vill och behöver utifrån sina intressen,
behov och förutsättningar. Gör en analys
på vad som saknas i form av anläggningar,
rekreationsområden, ytor för spontanaktiviteter och sociala aktiviteter och vad det är
som funkar och inte. Identifiera ojämlikheter
kopplat till föreningsliv och fritidsaktiviteter,
vilka nyttjar, vilka nyttjar det inte och varför? Ta
fram en strategi och plan för vad kommunen
behöver göra för att utjämna olikheter, vilka
prioriteringar som behöver göras och var.

MÖTESPLATSER. Det skulle vara bra med
fler ungdomsgårdar, som Lokalen och Garaget och att de har mer öppet. Tidigare fanns
ju UC i Mörsil, det var jättebra. Där kunde
man göra vad man ville, måla, skejta, se på
film. Om inte ”Garaget” fanns hade vi inte
träffats lika mycket, vi är här hela tiden. Fler
spontanytor där man blandar och hittar varandra. Viktigt med en mötesplats, någonstans att vara, som Motorgården, annars
skulle vi bara vara hemma. Skulle gärna gå
till en mötesplats. Jag vill träffa människor
med samma intressen och göra saker tillsammans.

KUNSKAP OCH STÖD. För de som inte
känner till begreppen fritid och fritidssysselsättning, berätta hur det fungerar och
vad det kan bidra till i form av hälsa och gemenskap samt vilken roll föreningslivet har
i det. Behövs stöttning, lån av utrustning,
prova-på-aktiviteter och platser att vara på.

FRILUFTSLIV. Utbudet av friluftsliv och
skidåkning gör det lätt att flytta hit och hitta
sammanhang. Finns inga hinder för en meningsfull fritid, jättefin natur för promenader,
båtliv, nära till fjällen för vandring och skidåkning. Fjällprofilen har vi gratis, vi kanske
borde utveckla andra profiler mer?

Utmaningar och hinder
NORM - VEM FÅR MAN VARA? Det finns
en norm som handlar om skidåkning och friluftsliv, har man andra intressen är utbudet
begränsat och man kan känna att man inte
passar in. Vi tar för givet att folk flyttar hit på
grund av skidåkning och friluftsliv, det är en
fördom vi har. Det finns en slatt med ungdomar som inte passar in. För att fånga upp dem
behövs vuxna som lyssnar och engagerar sig.

FÖRENINGAR. Är förvånad över hur många
föreningar det finns, utifrån det så tror jag
att det finns något för alla.
ANALYS, STRATEGI OCH PLANERING.
Planera in möjligheter till aktiviteter för invånare och föreningar, avsätt ytor och teknisk
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”Fastslå barns och
ungdomars rätt att träffas och
röra på sig. Kan vi inte ha aktiviteter i hela kommunen så måste
vi i alla fall ha transporter till
de ungdomsgårdar som
finns”

AVSAKNAD AV KULTUR. Många som flyttar
hit saknar kultursidan, andra sammanhang
i skidorten. Elever beskriver ibland att de
hamnar utanför gemenskapen när de inte
åker skidor eller deltar i andra sporter. Vi förknippar Åre med skidåkning och det fjället
har att erbjuda, men konst, kultur, skapande
är som ett svart hål, den motpolen finns inte.

”På Lokalen
är det snobbar, de
tror att de är finare
och bättre än andra. De ser ner
på oss som
kör EPA.”

INFORMATION OCH KUNSKAP. Som nyinflyttad är det svårt att hitta föreningar och
aktiviteter. Det finns många som inte vet vad
en förening är eller gör, vad ideellt arbete
innebär, hur man hittar föreningar och deras
aktiviteter. För många som kommit hit från
andra länder är begreppet fritid okänt och
utan innebörd.

”Alla kommer sig
inte för att komma hit till
Lokalen. De tycker att det
är lite jobbigt att prata med
nya människor.”

EKONOMI. Mycket av det som finns att göra
är dyrt; bensin till EPA och skoter, utrustning
för sport- och friluftsliv, liftkort m.m. Aktiviteter kommer att bli dyrare i framtiden, det
finns en risk att klyftorna ökar mellan de rika
och de fattiga.

”Vi har ingenting
att göra i Storlien. Jag
brukar gå promenader i flera
timmar bara för att ha något
att göra. Om det fanns bussar
skulle jag åka till ungdomsgården i Åre.”

KOLLEKTIVTRAFIK. Ett stort hinder är att
det går för få bussar, bor man utanför ”stråket” är det svårt att delta i aktiviteter om
man inte har körkort och bil, eller har någon
som kan skjutsa till och från aktiviteter, fritidsgårdar och mötesplatser.

”Jag känner mig
mycket ensam och blir
deprimerad. Jag skulle vilja
prata med människor, vara
med och hjälpa till.”

VAR FÅR VI PLATS? När vi kör genom byn
så blir alla irriterade och sura och ringer polisen, även när vi inte gör något fel. Man ser
ner på oss, retar sig på oss bara för att vi
finns, även om vi bara står vid macken. Var
får vi plats någonstans?

”Jag är ju
väldigt opassande
för hur man ska
vara här.”

STRUKTUR. Många hoppar av idrott och
föreningsliv vid 12–13 år. Alla vill inte ”satsa”
och det blir mer press från skolan och hemifrån. Det är svårt att börja som ”nybörjare”
om man är över 9–10 år. Ska man träna tillsammans med de i sin ålder? Går det att anpassa träningsupplägget, finns det ledare?
Eller ska man träna med yngre som är på
samma nivå, men där inte kompisarna finns?

”Fritiden skulle bli
mycket bättre om det fanns nät
runt planen på skolan i Mörsil så att
inte bollen rullar ner i hela slänten hela
tiden. Bättre basketkorgar och nät i
fotbollsmålet. Tänk om det fanns
nät för Volleyboll också.”
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Det här gör de som vi har intervjuat på sin
fritid: Promenerar, springer, spelar trummor,
Motorgården, skateboard, volleyboll, basket,
är på skolgården, äter och pratar, träffas och
samlar in pengar till människor, åker skridskor,
fotboll, paddlar, vandrar, meckar med datorn,
Somaliska föreningen, åker skidor, Tossögården, klättrar, Garaget, bowling, padel, pluggar, tar hand om hemmet, ber, läser, Lokalen,
YumpYard, umgås med familj/släkt/vänner,
håller på med mobilen, hänger vid ICA, åker
till Östersund för att shoppa/bada, Connect,
hänger vid macken, kollar på TV, hänger på
Holiday Club, kollar film, kör EPA och skoter,
gejmar, går på gym.

inomhus, åka skidor, tennis, basket, Judo,
Taekwondo, Breakdance, simma, lära mig
simma, lära mig cykla, lära mig om datorer,
lära mig om svenska lagar, prata svenska, gå
på språkcafé, lära mig åka längdskidor, spela gitarr, sticka, sy, brodera, vara med i bokklubb, rita/måla, uppleva konst, bygga saker,
laga mat med andra, dansa, spela instrument,
vara ute i naturen, promenera/cykla i skogen,
göra något bra för naturen, fler olika miljöföreningar, ytor/platser för spontana aktiviteter,
mötesplatser, träffa andra personer, träffa
svenska personer jogging/promenadstråk,
rekreationsområden, ta del av kultur och kreativt skapande, go-cart bana, köra på Molanda, köra på en isbana på sjön, skatepark på
Tossön, golfbana i Järpen, en gympasal där
man kan göra lite av varje.

Det här skulle de som vi har intervjuat vilja göra om de hade möjlighet: Skatepark

Att ta vara på engagemang
Ungefär hälften av vår befolkning mellan 16–74 år engagerar sig ideellt, i
genomsnitt 18 timmar per månad. Det ideella engagemanget i föreningslivet
är fortfarande stort men det finns en ökad vilja att göra saker på sitt eget
sätt, på sina egna villkor. Därför står föreningslivet och kommunen inför stora
utmaningar att hitta strukturer och former för att få fler att kunna och vilja vara
aktiva och engagerade inom föreningslivet eller i andra, nya former. Samtidigt finns det många personer som vill bidra inom föreningslivet men som
inte vet att föreningarna finns, eller vad de kan hjälpa till med. De flesta har
helt enkelt inte fått frågan.

Möjligheter och styrkor

GÖRA FÖRENING PÅ NYA SÄTT? Många
föreningar vill utvecklas, tänka i nya banor
och göra på nya sätt för att rekrytera och
bibehålla de ideella krafterna. Några ser att
föreningar kan gå samman med en gemensam styrelse och flera sektioner eller arbetsgrupper för att lösa utmaningen med personer till styrelser. Man kan ha olika nivåer på
engagemang och ansvar i en förening eller
styrelse utifrån olika personers förutsättningar och möjligheter. Man ser möjligheter

DRIVKRAFTER. Många engagerar sig för att
sina och andras barn ska ha något att göra,
röra på sig och ha kul. Många engagerar sig
för att man har ett visst intresse, vill driva vissa frågor, göra saker tillsammans med andra
och vara en del av en gemenskap. Många
engagerar sig för att bevara något som annars skulle försvinna eller för att utveckla
och förbättra sin by/bygd.

5

Utmaningar och hinder

i att hitta en kombination mellan föreningslivets ordning och reda med den kreativitet
och driv som finns i ”lösare grupper”. Att förståelsen för föreningsformen och dess styrkor behöver öka.

DRIVKRAFTER. Många beskriver att
människor idag engagerar sig i det man
brinner för i stunden och det kan man göra
utan föreningar t.ex. hemma vid datorn.

SAMVERKAN. Mellan föreningar, skola/fritids och kommun för att nå fler och nya personer. Samverkan med ”lösa grupper” för
att ta vara på kraften där.

Det är svårt att få med föräldrarna till barnen
som deltar. Vissa tar ansvar och engagerar
sig, andra lämnar av sina barn och drar iväg
på egen hand. De föräldrar som engagerar
sig slutar när barnet slutar. Det är stora socioekonomiska skillnader i byarna och det påverkar förmåga till driv, idéer och föräldrars
engagemang.

NYA FORMER FÖR ENGAGEMANG? Att gå
samman för att driva frågor, protestera, mobilisera, utveckla och förbättra saker eller
bara göra kul saker tillsammans görs idag
lika gärna i nätverk och lösare grupperingar
som i föreningsform. Fördelarna är maximal
utdelning av intresse med minimal arbetsinsats, man kan lätt kliva in och ut i gruppen
och det är lätt att avsluta när man är ”klar”.

GÖRA FÖRENING PÅ NYA SÄTT. En del ser
att det krävs ersättning för ledare och nyckelpositioner i en förening. Då blir avgifterna
dyrare och färre kan delta.

Samtidigt kan man fråga sig om det är så
nytt? Det har alltid funnits grupper som vill
göra någonting tillsammans. Ofta uppstår
behov av organisering och struktur även i
dessa grupper när man vill göra något större och man blir fler i gruppen. Formen för
det har hetat förening de senaste 100 åren,
nu kanske vi kallar det något annat?

Föreningsformen är genomarbetad och demokratisk uppbyggd vilket gör den legitim
och accepterad för många. Samtidigt upplevs den som långsam och krånglig, tar tid
ifrån det man egentligen vill göra. Det finns
inte utrymme att tänka nytt, göra på nya sätt,
ta emot nya idéer från nya grupper i dagens
föreningsliv.

ATT REKRYTERA, VÄLKOMNA OCH BIBEHÅLLA. Bemötandet och attityden till nya
som kommer in i föreningen är viktig: att ta
sig tid och prata med den nya, fråga vad den
vill och behöver så att den känner sig sedd
och välkomnad. Att prata om och tydliggöra
förväntningar på varandra. Att möta upp föräldrarna och inkludera dem i verksamheten.
Ha faddrar/mentorer.

Föreningarna kan anpassa sig genom kortare/digitala möten, olika sätt att fatta beslut
för att förenkla och effektivisera. Samtidigt
menar en del att man då tappar gemenskap och kreativt idéskapande. För att söka
bidrag hos kommun, stiftelser och fonder
krävs i dag oftast att man är en förening.
NYA FORMER FÖR ENGAGEMANG? I nätverk, Facebookgrupper och andra lösare
grupper finns det inga krav på demokratisk struktur eller att alla är välkomna. Det
är upp till gruppen att bestämma vem/vilka
man släpper in, vad man vill göra och hur
länge, hur man vill organisera sig och besluta. Vid spänningar och konflikter kan
det bli knepigt - vem representerar vad?

Fråga pensionärer om de kan hjälpa till, de
har tid! Vi behöver möta upp och lotsa in
de som gör saker idag men inte i föreningsform. Det behöver finnas en grundstruktur
som funkar så att den som är ny blir omhändertagen och trygg. Det ska vara enkelt att
sätta igång saker. Vi behöver även göra kul
saker, inte bara ordinarie verksamhet, för
att bygga relationer. För att bibehålla engagemang behövs utvecklingsmöjligheter, bli
ledare etc.

ATT REKRYTERA, VÄLKOMNA OCH BIBEHÅLLA. Många föreningar har svårt att hitta
och behålla ideella krafter som ledare, trän-
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Det finns 250 000 föreningar i Sverige. Värdet av det ideella arbetet i Sverige uppskattas till 131 miljarder kronor år 2014. Det motsvarar 3,32 procent av BNP, vilket är något
större än detaljhandelns värde samma år.
Mest bidrog ideellt arbete i idrottsföreningar och organisationer med social inriktning.

are och i styrelsearbete. Det är stor konkurrens bland föreningarna om personer till styrelserna.
Vanliga orsaker till att man väljer att inte engagera sig är att man är rädd att inte räcka till,
man har dåliga erfarenheter, är rädd att det
tar (för) mycket tid, att man inte har tillräckligt starkt intresse i det som föreningen gör,
att man inte är en ”föreningsmänniska” eller
att man redan är engagerad i mycket annat.

• 92 % av de ideellt engagerade upplever att de påverkar samhället i en
positiv riktning.
• 91 % av de ideellt engagerade känner
		 meningsfullhet i livet genom sitt ideella engagemang.
• 87 % av de ideellt engagerade mår
bättre genom sitt ideella engagemang.
• 31 % av de ideellt engagerade upple		 ver att engagemanget har hjälpt i ar		betslivet.
• 93 % av volontärerna vill engagera sig
ideellt även nästa år.
• 50 % av organisationerna upplever ett
ökat behov av volontärer.

Samtidigt finns det många personer som vill
bidra inom föreningslivet men som inte vet
att föreningarna finns, eller vad de kan hjälpa till med. De flesta har helt enkelt inte fått
frågan. Är föreningarna beredda att ta emot
nya personer, nya idéer, göra på nya sätt?
Föreningar är dåliga på att fråga vad andra
vill och kan bidra med och att vara flexibla i
att ta emot det som erbjuds.
Personer som är starka och drivande i en
förening kan också vara hinder eller bromsa
andra människors idéer och engagemang.

”Det måste finnas
en balans i arbetsinsatsen
kontra vad får jag ut av det. Är
det ett kul gäng så är det kul,
men kommer det in negativ
energi in så kan det
bara dö.”

”De som
inte vill vara
med – vad står
det för?”

”Vet inte vad vi ska
locka med – det är ju
deras barn också.”

Källa: Volontärbyrån

”Folk behöver
se att det inte
är så farligt.”

”Jag brukar
gå dit och förbereda
fika för barnen när de
tränar eller har match, på
eget initiativ. Jag gillar
att vara med och
hjälpa till.”

”Jag har alltid varit
en föreningsmänniska.”
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”Man måste våga
låta andra testa nytt ibland och
se vad som händer, låta andra ta
ansvar. Vissa eldsjälar blir
bromsklossar istället.”

”Tror många
föreningar glömmer bort
att de måste prata med folk.
Låt folk testa. En mjukstart
och ta det därifrån.”

”Om någon
hade frågat mig
om att sitta i en
styrelse hade
jag sagt Ja.”

Tillgängligt, inkluderande, jämlikt?
Många föreningar jobbar för att bli mer tillgängliga, inkluderande och jämlika. Samtidigt kämpar de flesta med att få ledare till kvällens träning, fixa årsmötet, hantera här och nu på sin ideella tid. När och hur ska de kunna jobba
med dessa frågor som de tycker är viktiga? Vilka förväntningar är rimliga att
ha på föreningar för ett samhällsansvar som vi alla bär? Vad kan och bör
kommunen bidra med? Samtidigt ser vi att vissa, mer gynnade grupper, tar
större del av det kommunala stödet till föreningar, anläggningar, lokaler och
ytor för idrott och rörelse än andra. Personer med funktionsnedsättning är
mindre aktiva på fritiden än befolkningen i övrigt på grund av hinder som bristande tillgänglighet, begränsad ekonomi och avsaknad av socialt nätverk.

Möjligheter och styrkor

kommun ska ställa krav på föreningar kring
detta behöver vi även erbjuda utbildningar,
stöd och kunskap.

Vi har ju ganska många grupper som vi skulle kunna välkomna – gymnasieskolan rider
en gång i veckan och kontakt uppstår med
andra grupper t. ex nyanlända vilket är jättekul.

Utmaningar och hinder
Det krävs arvoderade och utbildade ledare
när det gäller att inkludera funktionsnedsatta.

Det finns många som skulle tycka det vore
kul och gynnas av att vara med i föreningslivet – men de vet inte om att det finns. Det är
viktigt att det känns välkomnade att gå med.
Vi måste bli bättre på att få med nyanlända.
Har inte upplevt att man gjort skillnad på
folk. Alla kan vara med!

Föreningarna är inte tillgängliga för alla idag.
Alla har inte kanaler ut i olika grupper. Man
måste själv veta om och söka info, alla har
inte den kompetensen. Allt är tillgängligt för
alla men tveksamt om det är inkluderande
och jämlikt. I samhället finns olika klasser och
grupper och det är likadant i föreningslivet.

Föreningar skulle ha nytta av att vara mer
inkluderande, tillgängliga och jämlika, slå
hål på fördomar, få in nytt blod i föreningen.
Föreningarna bör fundera på hur de kan underlätta för ”de andra” att bli en del av oss.
Hur kan vi vara normkritiska så att vi når andra? Mångfald berikar, men det får inte gå
till kvotering och kontroll av föreningar i det.

Det är fler unga svenskfödda som deltar i
aktiviteter än utrikesfödda/nyanlända, det
skapar ojämlikhet.
Vi behöver inte hjälp från kommunen för att
nå nya målgrupper för vi har ändå inga resurser att hantera dem.

Det är djupt rotade samhällsstrukturer som
det tar tid att komma till rätta med. Vi kan
uppmuntra, göra riktade satsningar, ha dialog och samarbete och ha rimliga förväntningar. Kommunen har ett ansvar att jobba
mot den ojämlikhet som finns och bidra till
att göra föreningslivet tillgängligt för alla,
det gynnar samhället i stort. Om vi som

Vi har ett problem; vi tänker att nyanlända
inte kan åka lift så de kan inte vara med på
träningen. Men ett svenskt barn som inte
kan åka lift är välkommen.
Man hjälper inte till, man skjutsar dit barnen
och sedan drar föräldrarna därifrån. Det är
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”Alla som vill kan
vara med . Frågan är hur
man blir mött? Får man sitta
själv eller blir man inkluderad?
Det är svårare.”

ju märkligt för oss svenskar.
Kommunen kan inte ställa krav, utan får nöja
sig med att föreningar har ambitionen att
vara tillgängliga och inkluderande.
Föreningar är sina egna och bestämmer
själva hur föreningen ska se ut, det är inget
som kommunen kan lägga sig i.

”Jag har inte
upplevt att föreningar
inte är inkluderande,
men jag har inte sett en
enda nysvensk i kören,
klättringen, barngympan
eller skidleken.”

”Det här är ett
utmärkt ställe för nyanlända att integrera sig, om
de pallrar sig hit och visar
intresse. Men vi vet inte vilka
som kan ha det intresset.
Vem frågar dem?”

”Vi har aldrig
känt att de gör någon
skillnad på svenskar och
på oss. Det är bra,
det är lugnt.”

Föreningslivets roll
Föreningslivet är en viktig kugge i samhället. Det driver på samhällsutvecklingen, breddar fritidsutbudet och stärker platsers och kommunens attraktivitet. Bidrar till folkhälsan och erbjuder social samvaro, utbildning, gemenskap
och demokratisk skolning. Samtidigt finns det de som menar att föreningslivet håller på att spela ut sin roll. Vissa föreningar kämpar för sin överlevnad,
tar ett ansvar de tycker de inte borde ha eller med att hantera svåra och
komplexa frågor. Andra vill bidra än mer i de samhällsutmaningar vi har.

Möjligheter och styrkor

Tillhandahåller aktiviteter som fler har råd
med så att fler kan vara med och för barn
och unga som inte har det så bra hemma.

Föreningslivet är ett viktigt komplement till
kommunala verksamheter. Bidrar till att folk
flyttar hit vilket ger skatteintäkter, kompetenser inom bristyrken och bidrar till näringens intäkter.

Bidrar till sammanhållning och bygemenskap.
Tar ett stort ansvar för samhällsfunktioner
som vägar, sociala behov, utanförskap m.m.

Bidrar till folkhälsan genom rörelse och gemenskap och är särskilt viktig för barn och
ungas möjlighet till aktivitet, rörelse och
glädje samt möjliggör för fler att vara aktiva
där de bor.

Ju större avsaknad av samhällelig eller näringsdrivna verksamheter desto större blir
behovet och närvaron av ideella föreningar.
Är opinionsbildare, driver frågor och är en
kraft för protest och förändring.

Förvaltar, levandegör och tillgängliggör vår
historia och vårt kulturarv, bevarar traditioner. Gör att vi överhuvudtaget har ett kulturliv i kommunen.

Byarna är i förändring på grund av stor inflyttning. Det blir ett ”vi”och ”dem”. Då kanske
föreningslivet kan skapa en gemenskap?

Är en del av besöksnäringen genom att förvalta och utveckla besöksmål och evenemang.
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Utmaningar och hinder

av en förening, om det är komplexa och svåra saker så kanske kommunen ska göra det?

Behövs föreningar idag? Det finns så mycket annat att göra.

Många tar det som görs av föreningar för givet, de förstår inte att det är ideella krafter
som ligger bakom.

Ibland driver man föreningar för att man ”måste”. Det finns ingen annan aktör som tillhandahåller eller tar ansvar för det som behövs.
Många föreningar vill bidra mer i arbetet
kring ex psykisk hälsa, utanförskap med utgångspunkt i sin kärnverksamhet, då behövs
bättre samverkan och stöd från kommunen.

Det finns ca 100 föreningar i Åre kommuns
föreningsregister i form av byalag, bygdegårdsföreningar, kulturföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, trossamfund och intresseorganisationer.

Vissa saker kanske inte ska skötas eller drivas

”Det måste finnas
en balans i arbetsinsatsen kontra vad
får jag ut av det. Är det ett kul gäng så
är det kul, men kommer det in negativ
energi in så kan det bara dö.”

”Vi har aldrig
känt att de gör någon
skillnad på svenskar och
på oss. Det är bra,
det är lugnt.”

”Jag har inte upplevt att
föreningar inte är inkluderande,
men jag har inte sett en enda
nysvensk i kören, klättringen, barngympan eller skidleken.”

Åre kommuns roll
Det är olika vad man som förening förväntar sig att kommunen ska bidra
med. Gränssnitten mellan vad som är kommunens roll och ansvar respektive föreningars är inte alltid glasklar men kommunen ses som en viktig aktör
för ett väl fungerande och varierat föreningsliv. Det finns stora möjligheter att
stärka relationen med dialog, samsyn och större delaktighet i kommunens
utvecklings- och planeringsarbete. Det finns upplevelser av att inte bli rättvist
behandlad och löften som inte infriats av kommunen, att det finns ett bristande intresse och att kommunen glömmer bort vad föreningslivet bidrar med.

Möjligheter och styrkor

ingar, i kommunens utvecklingsplaner för
byar och bygder.

Ta fram en gemensam, långsiktig plan för
föreningar, anläggningar och fritidssysselsättning tillsammans med föreningar och
medborgare. Tydliggöra och jobba tillsammans mot gemensamma mål.

Kontinuerliga möten med föreningar och
kommunen för dialog om roller och förväntningar, om vad som händer och för ökad förståelse för varandras möjligheter, begränsningar och prioriteringar.

Involvera föreningar, inte bara idrottsfören10

Kommunen borde uppmärksamma oss föreningar mer, vara nyfiken och söka upp oss,
peppa och bekräfta och fråga vad vi behöver.

Det finns ingen kunskap i kommunen om
historia och kultur. Finns ingen kultur- och
fritidsnämnd; vi saknar en naturlig samtalsoch samarbetspart.

Kommunen borde vara mer (pro)aktiv i att
identifiera behov i kommunen och ta kontakt med oss föreningar för att se vad vi kan
bistå med.

Kommunen glömmer vad föreningslivet bidrar med, ex integrationen där vi föreningar
har gjort så mycket. Men det nämner man
knappt.

Bra att kommunen medfinansierar projekt
till föreningar med driv som tar initiativ till
utveckling.

Saknar en tydlig politisk viljeinriktning för
föreningslivet och kulturen.

Vi försöker möta föreningar utifrån där de är,
de har olika roller i sina byar och olika förutsättningar.

Vi i ytterkanterna blir inte alltid medräknade, vi har frågat flera gånger varför det är så
men får som inget ärligt svar.

Vi behöver nyttja föreningslivet som en resurs för att uppfylla framtidens välfärdsbehov inom skola, vård, omsorg.

Roligt att se utvecklingen kring Röjsmon,
men märkligt att kommunen indirekt äger
den anläggning, men inte andra. Vi föreningar som måste äga våra anläggningar
hamnar utanför.

Utmaningar och hinder

Vi skulle kunna göra så att det blir mer lika
för alla men är det rättvisa? Vad är rättvisa?

Det tar lång tid att få besked eller återkoppling, det kan vara svårt att hitta in i den kommunen. Vi blir ifrågasatta och får konstiga frågor.

Enheten Fritid- och kulturskolan ligger under Tillväxtavdelningen. Utvecklingsutskottet ansvarar för enheten, kontaktpolitiker för
kultur- och fritidsfrågor är Peter Jansson (c)
och Elon Wissing (mp).

Trist när kommunen går in som enda finansiär i, ex. pumptracken i Järpen. Märkligt att
man inte förväntar sig att föreningen ska
medfinansiera.

”Vi tror ju att
kommunen är glada att
vi finns. Men det enda
sätt vi märker det på är
att vi kan söka bygdemedel ibland.”

”Vissa tycker
att kommunen är
med på våra satsningar, andra tycker
att de gör alldeles
för lite.”
” Vi räknas mindre än
de från Järpen och västerut.
Känns som att det satsas mer
däruppe med ny sporthall i
Duved, storsatsning i Järpen
med skidspåren.”

”Vi känner oss svikna
efter att vi köpte fastigheten under löfte
att kommunen skulle backa upp verksamheten, men det har ju aldrig hänt.”
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Stöd från Åre kommun
Åre kommun stödjer föreningslivet på flera sätt. Dels genom att tillhandahålla anläggningar och lokaler, hyresbefrielse för barn- och ungdomsverksamhet i fritidslokaler, dels i from av ekonomiskt stöd. För ett hållbart och varierat föreningsliv efterfrågas även andra typer av stöd från kommunen i form
av samordning, hjälp att nå nya grupper, föreningskunskap, mer samarbete
med kommunen och delaktighet i utvecklingsplaner m.m.

Möjligheter och styrkor

kaler, hjälp att hitta föreningar/verksamheter
som vill dela lokaler.

FÖRENINGSSAMORDNARE/UTVECKLARE/LOTS. En utökad funktion på Åre kommun för att samordna, stötta och utveckla
föreningslivet. Som kan hjälpa föreningar
att få kontakt med personer och grupper de
inte når och som inte deltar i dag. Samordna möten och nätverksträffar där föreningar
kan dela med sig av kunskaper och erfarenheter, hjälpas åt, hitta synergier och samarbeten. En funktion dit man som förening
kan vända sig när man stöter på problem
och utmaningar. Som kan lotsa intresserade
personer till föreningar, aktiviteter och verksamheter, introducera och göra den processen trygg. Sprida kunskap och information
om hur man startar och driver en förening
och lyfta mervärdet med föreningar.

ÖVRIGA IDÉER. Öka möjligheterna för fler
föreningar att få praktiskt stöd genom Arbetsmarknads-enheten. Timbank för föreningsstöd och föreningsutveckling (konsulttjänster). Föreningsdag/föreningsmässa.

Utmaningar och hinder
EKONOMISKT STÖD. Önskemålen kring
det ekonomiska stödet varierar – en del vill
se mer stöd till pensionärsförening, sociala
föreningar och kulturföreningar. Andra att vi
borde prioritera föreningar med barn- och
ungdomsaktiviteter. Det som föreningarna
redovisar - vad säger det egentligen, och
hur använder vi den informationen? Är det
bara för sakens skull?

EKONOMISKT STÖD. Föreningsbidragen
har inte höjts på flera år, trots att antalet kommuninvånare ökat kraftigt och behoven likaså. Det behövs ett grundläggande bidrag för
föreningarnas kärnverksamhet, utöver det
kan det finnas andra bidrag för riktade insatser för ex jämlikhet, tillgänglighet och inkludering. Kommunen borde se över vilka föreningar vi ger pengar till och hur mycket de får.

NÅ UT. Föreningar upplever att det är svårt
att nå ut med sin information och efterfrågar anslagstavlor, hjälp med tryck/annonskostnader, mer/bättre information på are.se,
ökad kunskap om hur man kommunicerar
med nya målgrupper.
ADMINISTRATIVT STÖD. Den administrativa delen i föreningsarbetet är betungande
vilket gör att många drar sig för att åta sig
ett styrelseuppdrag. Att ansöka om bidrag
till kommunen och andra fonder och stiftelser upplevs som svårt och tidskrävande och
är ett hinder för flera föreningar att utveckla
sin verksamhet, sina anläggningar och sina
bygder. De föreningar och byar som har kapacitet och kunskap att söka medel utvecklas. Men alla har inte det, då blir utvecklingen

ADMINISTRATIVT STÖD. Hjälp med bokföring och årsbokslut, förenkla ansökningar
och redovisning av kommunala bidrag men
även hjälp med andra ansökningar – att hitta olika möjligheter, hjälp med ansökan och
redovisning.
LOKALER. Tillgängliggöra kommunala lokaler för föreningslivet. Hjälp att hitta lediga lo-
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ojämn och sprickan mellan kommunens ytterkanter och ”stråket” förstärks.

Siffror om föreningsstöd
Det kontanta kommunala föreningsstödet
i Åre kommun är 1,5 miljoner kronor varav
335 000 till samlingslokaler/bygdegårdar.

LOKALER. Det behövs fler lokaler; ex förvaring av kajaker, lokaler för skapande, mötesplatser.

Detta stöd på 1,5 miljoner kronor är fördelat
på lokalt kommunalt aktivitetsbidrag, bidrag
till handikapp- och pensionärsföreningar,
anläggningsbidrag, startbidrag, kulturarrangemangsbidrag och lokalbidrag.

PRAKTISKT STÖD. Det är svårt att få ideella krafter att åta sig uppgifter som städning,
gräsklippning men även svårt att få ekonomin att räcka till underhåll, renovering och
anpassningar utifrån nya krav. Med nuvarande organisation och ekonomi skulle arbetsmarknadsenheten inte kunna möta en
ökad efterfrågan från föreningar.

Kommunens idrottshallar, gymnastiksalar
och bad har 0-taxa, dvs hyresfritt för barn
och unga upp till 20 år. Detta indirekta föreningsstöd är 7,7 miljoner kronor.

KONSTEN ATT NÅ UT
Kanaler som används idag:
Facebook, hemsida. mejl, annonser i tidningar
Kanaler som mottagare tycker funkar bra eller efterfrågas:
- grannar/kompisar/ vuxen på skolan, föräldrar man träffar på
skola/ förskola som berättar och/eller tar med en
- sms (dock inte att svara på)
- anslagstavlor mataffären, skola etc.
- Inflyttarservice
- somaliska föreningen
- brev
- Årebladet
- Skolan (unikum, affischer etc.)
- Facebook (när man hittat in i rätt grupp)

”Det behövs en
person på kommunen som
jobbar med de här frågorna, som
har pengar att stötta föreningarna med ersättning
till ledare, kunskap, hur gör man, vad krävs? Har vi
lokaler som funkar? Vad är det som saknas?
Vad vill de ha, både kommuninvånarna och föreningarna?”

”Föreningsliv och
fritid är långt ifrån kommunens
lagstadgade verksamheter, långt ifrån
det som våra skattepengar egentligen ska
gå till. Vi måste kunna förklara för
våra medborgare att vi lägger så
här mycket pengar på det
här för att...”

” Fritidschefen är
jättebra, hon försöker men
hinner ju inte.”

”Kommunen har ju
samma budget för föreningsbidrag som för 20 år sen
trots att behoven och
antalet barn har ökat”
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