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Svar på motion angående ökat samnyttjande av
kommunala lokaler
Ärendebeskrivning
Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S) och Sebastian Aronsson (S) har till
kommunfullmäktige den 27 februari 2019, § 42 lämnat in en motion om ökat utnyttjande av
kommunala lokaler för ett stärkt föreningsliv.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan
med berörda nämnder ta fram en konkret strategi eller handlingsplan för ett ökat
samnyttjande av kommunala lokaler med föreningslivet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 60 med
beslutet att motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning
Förvaltningens yttrande
Möjligheten för föreningslivet att nyttja kommunala lokaler, utanför ordinarie verksamheters
nyttjandetid, har funnits sedan många år tillbaka. Uthyrning har genom åren administrerats
av först fritidsnämnden, sedan kultur- och fritidsnämnden och i dag sköter kultur- och
utbildningsnämnden om uthyrningen av dessa lokaler. Det är främst idrottsföreningar,
studieförbund och privatpersoner som utnyttjar möjligheten att, till subventionerat pris,
disponera en tillfällig lokal för sin verksamhet. Uthyrningstaxorna beslutas av den kultur- och
utbildningsnämnden. De lokaler som varit mest efterfrågade under åren har varit
skolgymnastiksalar, sporthallar, hemkunskapssalar, slöjdsalar samt små och stora
möteslokaler. Utbud och efterfrågan har varierat över tid.
Det är endast möjligt att hyra den här typen av lokaler i form av tillfällig lokalupplåtelse. Om
en förening önskar hyra en fast egen lokal över längre tid, så är föreningar främst hänvisad
till den privata lokalmarknaden.
En central uthyrningsfunktion är lokaliserad till Nolhagahallen och är tillgänglig för dialog,
med mål att finna lämpliga lokaler och att hjälpa till att boka dessa. Här går det även att
kvittera ut nycklar och taggar för att komma in i den lokal som bokats. Bokning av vissa
speciallokaler administreras direkt genom den kommunala verksamhet som har ansvar för
den aktuella lokalen.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har sedan drygt ett år tillbaka installerat ett nytt
webbaserat bokningssystem i form av en e-tjänst för att boka lokaler. Syftet med systemet är
att på ett lättillgängligt sätt via webben visa tillgängliga kommunala lokaler, göra det möjligt
att söka lediga tider och att boka önskad lokal. E-tjänsten utvecklas kontinuerligt.
Kommunledningskontoret bedömer med hänvisning till ovanstående att motionen kan anses
besvarad.

Ekonomisk bedömning
Förslaget att motionen ska anses besvarad innebär inga kostnader. Motionärernas förslag
innebär kostnader i form av administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden för kännedom
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