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Höjd åldersgräns för kommunalt lokalt aktivitetsstöd i Sala
kommun (LOK-stöd)

Varje år får Sveriges idrottsföreningar sammanlagt drygt 600 miljoner kronor som
stöd för sin barn- och ungdomsverksamhet i statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).
Föreningarna får en viss summa dels för varje sammankomst (träning eller match)
för barn och ungdomar mellan 7-25 är, dels för varje deltagare i sammankomsten.

På RF-stämman  2011  fick riksidrottsstyrelsen (RS) i uppdrag att göra en
totalöversyn av reglerna för LOK-stödet.
Den översynen ledde fram till att styrelsen till stämman år, 2013  föreslog att höja
den nuvarande övre åldersgränsen till 25 år (från 20 år). RF-stämmans sa ja till
förslaget.

Att höja den övre åldersgränsen är ett försök att stimulera fler föreningar att
bedriva verksamhet för äldre ungdomar men också en anpassning till gällande
statliga regler.

All statistik visar att föreningsidrotten tappar många ungdomar när de lämnar
junioråldern. En anledning är att föreningarna generellt behöver erbjuda mer
verksamhet för de som inte platsar i eller vill satsa på att komma med i A-truppen
eller avancerad tävlingsverksamhet.

Sala kommun har idag en övre åldersgräns på 20 år. Sala kommun har tidigare haft
ambitionen att följa Riksidrottsförbundets regelverk för att underlätta för
föreningarna vid ansökningsförfarandet, som idag sker digitalt, och samordna
kontrollen av LOK-stödet.

Sala kommuns budget för LOK-stödet är 700 tkr. En höjd åldersgräns till 25 år kan
medföra en ökad kostnad på ca  70—150 tkr

Förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt höja åldersgränsen till 25 år för kommunalt lokalt aktivitetsstöd.
a_tt bidraget gäller fr.o.m. verksamhetsåret  2017.
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