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§ 25

Utredning: Kartläggning av samlingslokaler

Sammanfattning

I Mål och budget 2019–2020 gav kommunfullmäktige dåvarande
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att kartlägga vilka
samlingslokaler som finns i de olika kommundelarna och
återkomma med förslag på eventuella kompletteringar. Uppdraget
har överförts till kultur- och demokratinämnden och idrotts- och
fritidsnämnden.
Kartläggningen visar att det finns ett 20-tal lokaler som fungerar
som samlingslokaler som kultur- och fritidsförvaltningen äger och
helt eller delvis styr över. Tillgången till dessa lokaler för
allmänhet och föreningslivet varierar och utredningen föreslår ett
antal åtgärder för att förbättra den, vilket stärker samutnyttjandet.
Utredningen föreslår bland annat att; 1) bättre synliggöra de lokaler
som finns på hemsidan – idag saknas det övergripande information
om lokalerna och informationen är spridd till flera olika websidor,
2) skapa enhetliga rutiner för bokningar av liknande objekt – även
om delar av bokningen administreras centralt genom
föreningsbyrån ser rutiner olika ut för tillgången till de lokaler som
andra verksamheter styr över, exempelvis fritidsgårdarna.
Förvaltningens synpunkter

Tillgången till olika former av möteslokaler är en viktig funktion
för ett välfungerande föreningsliv och medborgares möjligheter för
organisering och demokratiska samtal, vilket lyfts fram i olika
styrdokument i kommunen, bland annat i översiktsplanen. En
upplevd brist på mötes- och samlingslokaler är något som kulturoch fritidsförvaltningen möter i olika former av dialoger med
allmänhet och föreningsliv.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det finns ett behov av en
fördjupad samordning mellan olika verksamheter generellt i
kommunen för att öka tillgången till samlingslokaler.
Kommunstyrelseförvaltningen har ett utredningsuppdrag där de
förväntas föreslå åtgärder för en ökad effektivisering av
lokalutnyttjandet samt harmonisera taxorna, bland annat genom en

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

2 (2)

Sammanträdesdatum

2020-03-10

ökad centralisering av korttidsuthyrningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till ett sådant
initiativ och föreslår därför fram tills ett sådant skarpt förslag finns
att i första hand förbättra synligheten av de möjligheter som finns
för att öka tillgången.
Underlag för beslut

- Rapport 2020-02-19 – Kartläggning av samlingslokaler –
Uppdrag från kommunfullmäktige i Mål och budget 2019–2020
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Rapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
__________
Expedieras: Akt, KS/KF
För verkställighet:
För kännedom:
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