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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62
Revidering av riktlinjer för bidrag till gemensamhetslokaler drivna av 
föreningar eller stiftelser (KS 2019.242)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen antar förslaget på ändringar och tillägg i riktlinjerna.
Anteckning
Kommundirektören uppdras att se över och förtydliga ansökningsförfarandet för att underlätta 
för de sökande. 

Ärendebeskrivning
I januari 2020 antog Kommunstyrelsen de riktlinjer som ska gälla för det nya bidraget till 
gemensamhetslokaler drivna av föreningar och stiftelser. I samband med att föreningar nu 
lämnat in ansökningar för första gången bedömer kommunledningskontoret att det inte 
framgår tillräckligt tydligt att en av grundintentionerna med bidraget är att föreningen som 
disponerar lokalerna ska hyra ut eller låna ut dem för allmänheten att använda. Det behöver 
också förtydligas vad som gäller om sökande förening eller stiftelse erhåller del av ansökt 
bidrag. Det kan uppstå en situation då föreningen eller stiftelsen avstår från att genomföra 
planerad åtgärd som följd av bristande finansieringsmöjlighet. Därför föreslås följande 
ändringar och tillägg:

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Revidering av riktlinjer för bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller 

stiftelser
 Riktlinjer för bidrag till föreningsdrivna gemensamhetslokaler
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Tjänsteskrivelse

Revidering av riktlinjer för bidrag till 
gemensamhetslokaler drivna av 
föreningar eller stiftelser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på ändringar och tillägg i riktlinjerna.

Ärendet i korthet
I januari 2020 antog Kommunstyrelsen de riktlinjer som ska gälla för det nya 
bidraget till gemensamhetslokaler drivna av föreningar och stiftelser. I samband med 
att föreningar nu lämnat in ansökningar för första gången bedömer 
kommunledningskontoret att det inte framgår tillräckligt tydligt att en av 
grundintentionerna med bidraget är att föreningen som disponerar lokalerna ska hyra 
ut eller låna ut dem för allmänheten att använda. Det behöver också förtydligas vad 
som gäller om sökande förening eller stiftelse erhåller del av ansökt bidrag. Det kan 
uppstå en situation då föreningen eller stiftelsen avstår från att genomföra planerad 
åtgärd som följd av bristande finansieringsmöjlighet. Därför föreslås följande 
ändringar och tillägg:

I det första stycket i riktlinjerna:

1.Bidragets syfte och ändamål

Ursprunglig lydelse

De flesta, dock inte alla, ideella organisationer behöver lokaler för att kunna bedriva 
sin verksamhet. Vallentuna kommuns särskilda bidrag till gemensamhetslokaler 
drivna av föreningar eller stiftelser är till för att möjliggöra för ideella organisationer 
att bedriva sin verksamhet i ändamålsenliga, hälsosamma och säkra lokaler.
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Förslag ny lydelse 

”De flesta, dock inte alla, ideella organisationer behöver lokaler för att kunna bedriva 
sin verksamhet. Vallentuna kommuns särskilda bidrag till gemensamhetslokaler 
drivna av föreningar eller stiftelser är till för att möjliggöra för ideella organisationer 
att kunna tillhandahålla ändamålsenliga, hälsosamma och säkra lokaler för den 
allmänhet som nyttjar dem. 

under rubrik 2 Generella villkor för att vara ansökningsberättigad 
förening eller stiftelse, punkt 3

Ursprunglig lydelse 

 Föreningen ska bedriva verksamhet eller arrangemang som är öppen för 
allmänheten att besöka eller delta i.

Förslag ny lydelse

 Föreningen ska bedriva verksamhet eller arrangemang som är öppen för 
allmänheten att besöka eller delta i. Lokalerna som söks bidrag för ska hyras 
eller lånas ut till allmänheten för dess varierande behov. 

Under 2.1.4 Villkor för bidragsutbetalning

Ny punkt 

 Om en förening eller stiftelse beviljas ett delbelopp av ansökt bidrag ska 
föreningen eller stiftelsen inom två veckor från meddelat beslut meddela 
kommunen om de på grund av otillräcklig finansiering avstår från att 
genomföra insatsen, och därmed den beviljade bidragsdelen. 

 

Handlingar

Bilaga 1. Riktlinjer för bidrag till gemenshetslokaler drivna av föreningar eller 
stiftelser.

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________
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Ska expedieras till
Kommunledningskontoret
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Tjänsteskrivelse

Riktlinjer för bidrag till 
gemensamhetslokaler drivna av 
föreningar eller stiftelser 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till riktlinjer.

Ärendet i korthet
Som en del av kommunplan 2020-2022 tog fullmäktige i juni 2019 beslut om att 
inrätta, och avsätta medel för, en bidragspott avsedd för gemensamhetslokaler drivna 
av föreningar eller stiftelser. Beslut om tilldelning av bidrag för ändamålet sker inom 
kommunstyrelsens verksamhet som också förfogar över budgeten för detsamma. För 
budgetår 2020 har avsatts totalt 200 tkr (50 tkr avser driftsbidrag och 150 tkr bidrag 
till investering). I bifogat dokument anges de riktlinjer som nu föreslås gälla för att 
dela ut medel ur bidragspotten.  

Handlingar
Bilaga 1. Förslag till riktlinjer för Bidrag till gemensamhetslokaler drivna av 
föreningar eller stiftelser.

Victor Kilén Magnus Sjögren
Kommundirektör Tf stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akten
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