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Ang Analys av höjd ålder till 25 år för 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 7-20 år, dels för varje deltagare i sammankomsten.

På RF-stämman 2011 fick riksidrottsstyrelsen [RS] i uppdrag att göra en
totalöversyn av reglernaför LOK-stödet.Denöversynenleddefram till att styrelsen
till stämman i år, 2013 föreslog att höja den nuvarande övre åldersgränsen till 25 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.

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

KFU beslutade 2013-08-29 §53

Att inte ändra regalerno for oktivitetsstödet, samt

Att kultur- ochfritidskontoret får i'uppdrag att analysera inlämnade uppgifter til! RF

och redovisa denna till kultur- ochfritidsutskottets sammanträde i'oktober 2014

Efter kontakt med LOK-stödsenheten är första indikationen att kostnaderna har
Ökat med ca 7%. Då har inte de nya reglerna varit verksamma i ett år än.

Kultur- och fritidskontoret vill avvakta med att lämna enanalys tills de nya reglerna
har fått verka i ett år. Därefter kan man göra en säkrare analys och därmed lämna ett
bättre underlag för beslut.

Förslag till beslut

Att kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att analysera inlämnade uppgifter till RF
och redovisa dessa till kultur- och fritidsutskottets sammanträde i mars 2015
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