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§ 258 Motion från Pia Lublin (L) och Jeanette
Hellmark (L) om översyn och tydliga riktlinjer
för uthyrning av kommunens lokaler
Sammanfattning

Liberalerna har till kommunfullmäktige inkommit med en
motion om översyn och tydliga riktlinjer för uthyrning av
kommunens lokaler.
I motionen skriver man att kommunen har olika enheter som
hyr ut lokaler och beroende på vilken enhet som föreningar
hyr av kan avtal och kontrakt se olika ut. Ett system med
otydliga regler och ibland ojämn prissättning skapar
spänningar mellan till exempel föreningar, ideella
organisationer samt studieförbund.
Liberalerna föreslår därför att fullmäktige uppdrar till
kommunstyrelseförvaltningen att med stor skyndsamhet
genomföra en översyn av förvaltning och hyressättning av
lokaler med syfte att skapa ett i möjligaste mån förståeligt,
övergripande och enhetligt system.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden,
grund- och förskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, äldrenämnden samt till
Tornberget.
Samtliga nämnder och Tornberget har i sina remissvar ställt
sig positiva till förslaget i motionen. Vidare anser kultur- och
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fritidsnämnden det som mycket viktigt att utgångspunkterna
för kommande riktlinjer bl.a. ska vara de idrotts- och
kulturpolitiska programmen som antagits av
kommunfullmäktige.
Förvaltningens synpunkter

Samtliga nämnder och Tornberget har ställt sig positiva till
förslaget i motionen och kommunstyrelseförvaltningen har
ingen annan uppfattning utan föreslår att motionen bifalls.
Uppdraget ges formellt till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har inom sitt ansvar en stor
del av kommunens lokaluthyrning till föreningar och ideella
organisationer och kommunstyrelseförvaltningen kommer att
ta hjälp av dem i arbetet.
Underlag för beslut

Motionen
Remissvar Tornberget, protokoll 2016-02-18, §12
Remissvar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
protokoll 2016-04-05, § 37
Remissvar grund- och förskolenämnden, protokoll 2016-0406, §35
Remissvar kultur- och fritidsnämnden, protokoll 2016-04-20,
§ 52
Remissvar äldrenämnden, protokoll 206-04-27, § 17
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Kommunalrådsberedningen

I den politiska plattform som Kommunfullmäktige antog i
december 2014 uttrycks en stark vilja för att b.la stötta
föreningar i Haninge kommun i dess arbete för att skapa
förutsättningar för det demokratiska utvecklingsarbetet som
föreningslivet medverkar i på många olika sätt.
Kommunledningen kan konstatera att det finns en tydlig vilja
bland nämnder och förvaltningar att bifalla motionen gällande
en översyn och skapandet av tydliga riktlinjer för kommunens
lokaler. Det är viktigt att det finns tillgång till möteslokaler i
Haninges alla kommundelar och att t.ex. kultur och
fritidsverksamheten är tillgänglig för alla. Det är därför viktigt
att kommunen vinnlägger sig om att tillse att våra föreningar
har transparanta villkor som säkerställer en likabehandling.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen bifalls.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en översyn
av förvaltning och hyressättning av lokaler med syfte att
skapa ett i möjligaste mån förståligt, övergripande och
enhetligt system.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Pia Lublin (L)
och Alexandra Anstrell (M) bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till
beslut - kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen bifalls.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en översyn
av förvaltning och hyressättning av lokaler med syfte att
skapa ett i möjligaste mån förståligt, övergripande och
enhetligt system.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Samtliga nämnder och Tornberget
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