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Dnr KS 2020/614

§ 90

Underlätta och demokratisäkra för
föreningslivet

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

I mål och budget 2018-2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att
tillgängliggöra kommunens lokaler för föreningslivet samt för
större idrotts- och kulturarrangemang.
I en tidigare motion har kommunstyrelseförvaltningen getts 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.
Organisationsberedningen hade ett uppdrag om ett övergripande
bidragsreglemente för föreningsbidrag av olika slag. Där beskrevs
att en kartläggning behövs för att se hur förvaltningarnas
bidragsreglementen är utformade. Den bör utformas för att vara så
lika som möjligt för att underlätta för föreningslivet.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-22, § 233 om ett
uppdragsdirektiv för att hantera frågor rörande hyressättning,
nyttjande av kommunens lokaler för föreningar samt större idrottsoch kulturarrangemang och enhetliga bidragsreglementen.
I rapporten finns analyser, slutsatser och förslag till åtgärder för
respektive fråga som ställts i direktivet. Flera av svaren på frågorna
går in i andra frågor och svaren kan vara likalydande.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår sju åtgärder för att
underlätta för och demokratisäkra föreningslivet.
Åtgärderna 1-3 är komplexa och kräver fördjupad utredning innan
resultat av åtgärderna kan ses i form av effektivisering:
1. Med inriktningen att kultur- och fritidsförvaltningen blir
huvudman för hanteringen av all lokalbokning (korttidsuthyrning
av lokaler i samtliga verksamheter) tillsammans med kultur- och
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fritidsförvaltningen, ta fram förslag till hur och när detta skulle
kunna genomföras.
2. Ta fram ett förslag till harmonisering av taxor för likartade
lokaler, oavsett förvaltning.
3. Se över förvaltningen och hyressättningen av lokaler till
föreningar. Uppdraget kan samordnas med utredningen av
kulturhistoriska fastigheter.
Ytterligare åtgärder som föreslås genomföras:
4. Lokalbokning i alla verksamheter samlas till ett enda ställe på
kommunens hemsida.
5. Ett samlat styrdokument för kommunens lokalförsörjning skapas
6. En gemensam mall för bidragsreglementen tas fram
7. Reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge
kommun (IFN, KDN) renodlas till att avse enbart föreningsbidrag
Underlag för beslut

- Rapport Utredning avseende hyressättning, nyttjande av
kommunens lokaler för föreningar samt större idrotts- och
kulturarrangemang och enhetliga bidragsreglementen, daterad
2020-12-21
- Slutrapport för organisationsberedningen, daterad 2018-11-25
- Kommunstyrelsens beslut 2018-10-22, § 233 - Uppdragsdirektiv
avseende hyressättning, nyttjande av kommunens lokaler för
föreningar samt större idrotts- och kulturarrangemang och enhetliga
bidragsreglementen
- Organisationsberedningens beslut, 2018-05-17 § 4
- Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-12, § 258 - Svar på motion
om översyn och tydliga riktlinjer för uthyrning av lokaler
Överläggningar i kommunalrådsberedningen

Kommunalrådsberedningen ser att kommunen behöver gå i en ny
riktning när det gäller synen på kommunens lokalbestånd och hur
det kan nyttjas mer effektivt samtidigt som det bidrar till att
underlätta för föreningslivet. Detta för att också följa den intention
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i frågan som lyfts fram i den av koalitionens gemensamt antagna
politiska plattform.
Kommunens lokaler bör i största möjliga utsträckning ses som just
kommunalt ägda lokaler och inte specifikt ägda av exempelvis en
enskild verksamhet så som en skola. Kommunen skall utveckla sitt
arbete i en riktning som möjliggör för exempelvis föreningar att
hyra skolors lokaler på tider då skolverksamhet inte råder så som
kvällar och helger samt under skollov. Kommunalrådsberedningen
menar att kommunen i huvudsak har goda erfarenheter vad gäller
hanteringen av kommunens idrottshallar så detta synsätt bör också
kunna omfatta exempelvis skolans slöjdsalar, klassrum och
hemkunskapslokaler.
kommunstyrelsen ges i uppdrag att, vad gäller åtgärdsförslag ett till
tre, inleda ett arbete om hur detta praktiskt kan genomföras, med
hänsyn taget till ett införande senast till årsskiftet 2021/2022. Detta
arbete innebär också att behov av ordningsregler vid uthyrning av
lokaler kan behöva identifieras och upprättas. I det fall detta arbete
skulle visa på behov av investeringar av något specifikt slag så
skall detta ej belasta respektive lokals budget utan bekostas initialt
med medel från KS investeringsreserv.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Rapporten godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, vad gäller förvaltningens
åtgärdsförslag ett till tre, inleda ett arbete om hur detta praktiskt
kan genomföras, med hänsyn taget till ett införande senast till
årsskiftet 2021/2022.
3. Lokalbokning i alla verksamheter samlas till ett enda ställe på
kommunens hemsida.
4. Ett samlat styrdokument för kommunens lokalförsörjning
skapas.
5. En gemensam mall för bidragsreglementen tas fram.
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6. Reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i
Haninge kommun (IFN, KDN) renodlas till att avse enbart
föreningsbidrag.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till eget förslag från Vänsterpartiet
(bilaga).
Sven Gustafsson (M) och Christian Lindefjärd (SD) meddelar att
Moderaterna och Sverigedemokraterna, inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Vänsterpartiet. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Rapporten godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, vad gäller förvaltningens
åtgärdsförslag ett till tre, inleda ett arbete om hur detta praktiskt
kan genomföras, med hänsyn taget till ett införande senast till
årsskiftet 2021/2022.
3. Lokalbokning i alla verksamheter samlas till ett enda ställe på
kommunens hemsida.
4. Ett samlat styrdokument för kommunens lokalförsörjning
skapas.
5. En gemensam mall för bidragsreglementen tas fram.
6. Reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i
Haninge kommun (IFN, KDN) renodlas till att avse enbart
föreningsbidrag.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
deltar inte i beslutet.
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Reservationer

Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Ekonomiavdelningen, samhällsplanering och
ledning, kultur- och demokratinämnden, idrotts- och
fritidsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden, grund- och
förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
Tornberget AB
För verkställighet:
För kännedom:

Utdragsbestyrkande

