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Dnr KS 2018/432

§ 233 Uppdragsdirektiv avseende hyressättning,
nyttjande av kommunens lokaler för
föreningar samt större idrotts- och
kulturarrangemang och enhetliga
bidragsreglemente
Sammanfattning

Det finns flera uppdrag inom kultur- och fritidsområdet som rör
bidrag och lokaler. I mål och budget 2018-2019 gavs följande
uppdrag:
Kommunstyrelsen uppdras att tillgängliggöra kommunens lokaler
för föreningslivet samt för större idrotts- och kulturarrangemang.
Vidare har organisationsberedningen ett uppdrag om ett
övergripande bidragsreglemente för föreningsbidrag av olika slag.
Där beskrivs att en kartläggning behövs för att se hur
förvaltningarnas bidragsreglementen är utformade. De bör
utformas för att vara så lika som möjligt för att underlätta
för föreningslivet. Vilka föreningar som har rätt att söka bidrag från
olika förvaltningar behöver också analyseras. I vissa fall utför
föreningar kommunala uppdrag och det behöver vara tydligt vilka
verksamheter som finansieras av kommunen och vilka som är
berättigade bidrag.
Vidare finns det sedan tidigare ett uppdrag från
kommunfullmäktige, i samband med ett motionssvar (2016-09-12,
§258), där kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en
översyn av förvaltning och hyressättning av lokaler med syfte att
skapa ett i möjligaste mån förståeligt, övergripande och enhetligt
system.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att uppdragen är
komplexa och går i varandra. Det är svårt att göra ett uppdrag utan
komma in de närliggande uppdragen.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att slå samman
uppdragen till ett uppdrag. I syfte att uppnå uppdragens intentioner
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enligt bakgrund ovan, behöver en mer omfattande utredning
genomföras. I uppdraget ska följande direktiv finnas:
- Hur kan lokalutnyttjandet effektiviseras?
- Hur kan incitamenten för att hyra ut öka även om det är
”nolltaxa”?
- Hur kan lokalbokningen tillgängliggöras?
- Hur kan nämndernas bidragsreglementen harmoniseras?
- Hur kan taxorna harmoniseras?
- Hur kan större transparens i bidragsgivningen uppnås?
- Hur kan hyressättningen harmoniseras och tydliggöras?
- Hur kan lokalbidrag regleras i bidragsreglementena?
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-10-09 – Uppdragsdirektiv avseende
hyressättning, nyttjande av kommunens lokaler för föreningar samt
större idrotts- och kulturarrangemang och enhetliga
bidragsreglemente
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Föreslagna uppdragdirektiv godkänns.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Marie Litholm (KD), Tobias Hammarberg (L) och Martina
Mossberg (M) yrkar med instämmande av Meeri Wasberg (S) bifall
till tilläggsförslag (bilaga) från Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraterna.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut,
kommunalrådsberedningens förslag inklusive tilläggsförslag från
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Föreslagna uppdragdirektiv godkänns med följande tillägg:
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- Hur kan föreningsbidrag och kopplingen/angränsningen till
samarbetsavtal hanteras på bästa sätt?
- Är kommunens organisering optimal gällande hantering av
föreningsbidrag och bidragsansökningar?
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom:
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