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Till kommunstyrelsen  
 

 

Kommunstyrelsens sammanträde 
2021-05-27 

 

Datum      Diarienummer 
2021-05-18      2021KS350 

 

 

Uppdrag om översyn av taxor samt regler för tidfördelning 
av kommunala anläggningar för kultur-, förenings- och 
fritidsändamål  

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn av samtliga 
former av kommunal uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningar 
samt återkomma med förslag på förändringar. I uppdraget ingår att utreda 
olika former av diversifierad uthyrningstaxa. Uppdraget ska slutredovisas 
för kommunstyrelsen senast september 2022.  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 § 114 att ge förvaltningen i 
uppdrag att göra en totalöversyn av föreningsbidrag och taxor.  
Uppdraget resulterade i att kommunfullmäktige den 15 oktober 2020 § 189 
antog strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning. I 
beredningen av det ärendet noterade väldfärdsnämnden att den del av 
uppdraget som rör översyn av taxor kommer att ske under innevarande 
mandatperiod. 
 
Uthyrningen av kommunala lokaler och anläggningar till föreningslivet sker 
med subvention, och ska därför ses som ett indirekt ekonomiskt stöd till 
föreningar. Formerna för hur kommunen hyr ut och upplåter kommunala 
lokaler och anläggningar varierar. Vissa anläggningar hyrs ut per timma i 
bokningssystem, andra lokaler har hyresavtal som löper på årsbasis eller 
vissa fall på flera år. Vissa lokaler används av endast en förening medan 
andra lokaler används av flera föreningar. I uppdraget ingår att göra en 
totalöversyn av samtliga former av kommunal uthyrning av lokaler och 
anläggningar till föreningar. I uppdraget ingår även att utreda olika former 
av diversifierad uthyrningstaxa. 
 

Uppdragets inriktning 

I kommunstyrelsens uppdrag från 2018 framgår bland annat att 
”…bidragsreglementet bör ses över och ställas i relation till 
taxereglementet, som inte heller setts över på väldigt många år. En 
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övergripande totalöversyn av bidrags- och taxeregler med förslag till nya 
riktlinjer skulle innebära att man kan få en samklang mellan de olika 
stödformerna.”  
 
Översynen ska följa kommunfullmäktiges beslutade inriktning för stöd till 
ideella föreningar och folkbildning. 
 
Det innebär att:  
• Aktiviteter står i centrum.  
• Barn och unga är prioriterade. 
• Oavsett vilken inriktning en förening har valt är kommunens stödformer 

möjliga att söka.  
 
Det innebär även att förslaget ska bygga på tillit till föreningslivets förmåga 
att ta ansvar och att stödet till föreningar är hjälp till självhjälp. Vidare ska 
förslaget uppmuntra till samarbete mellan föreningar. 
 
Utredningen ska se över behov av:  
• regler för tidfördelning av lokaler och anläggningar för kultur- och 

fritidsändamål 
• taxor för uthyrning av kommunala anläggningar för kultur- och 

fritidsändamål.  
 

Samverkan 
Eftersom stödet till föreningslivet är välfärdsnämndens ansvarsområde 
kommer kommunstyrelsen samverka med välfärdsnämnden.  
 
Synpunkter ska inhämtas från föreningslivet. 
 
 
Per Vorberg (m) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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