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Kommunstyrelsen

Upphävande av regler för hyresfria lokaler för
handikapp- och pensionärsföreningar
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningarna i Enköpings
kommun 95/KLK051 upphävs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 12 november 2019 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att upplevelseförvaltningen fick den 8
september 2016 i uppdrag att utreda upplevelsenämndens stöd till föreningar.
Nämnden gav också i uppdrag till upplevelseförvaltningen att utifrån utredningen
föreslå regelverk och rutiner för hanteringen av de olika stödformerna. Med stöd
menas dels kontanta bidrag, dels subventioner av kostnader för anläggningar och
lokaler, men också det konsultativa stöd som erbjuds.
Föreningar har haft möjlighet att lämna synpunkter både via föreningsdialog och
enskilda möten. Förslaget har skickats ut till samtliga politiska partier. Dessutom
har en webbenkät har gjorts där pensionärs- och handikappföreningar har fått
möjlighet att lämna synpunkter.
Den 21 maj 2019 var ärendet uppe i upplevelsenämnden som återremitterade
ärendet med motiveringen att en konsekvensanalys hur de nya bidragsreglerna
slår för olika typer av föreningar önskades.
Den 27 september 2019 behandlades ärendet återigen i nämnden och
konsekvensanalysen redovisades muntligt. På sammanträdet togs beslut om nya
bidragsregler från och med 1 januari 2020. I samband med beslutet upphävdes
tidigare regelverk om bidrag till föreningar som nämnden beslutat om. Regler för
hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningarna i Enköpings kommun
är emellertid beslutad av kommunfullmäktige och upplevelsenämnden föreslår
därför till kommunfullmäktige att regler för hyresfria lokaler för handikapp- och
pensionärsföreningarna i Enköpings kommun upphävs.
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Den 19 november 2019 behandlades ärendet på kommunstyrelsen som beslutade
att inför kommunfullmäktiges sammanträde ska ärendet kompletteras med en
konsekvensanalys, en beskrivning av att de nya bidragsreglerna inte motverkar
kommunfullmäktige övergripande mål om landsbygdsutveckling, samt en
beskrivning av vilka möjligheter som finns att hyra externa lokaler på kommunens
bekostnad.
Ärendet togs upp på kommunfullmäktige den 9 december 2019 som beslutade att
återremittera ärendet för att kompletteringen som gjordes på kommunstyrelsens
begäran är bristfällig och svarar inte på de frågor som ställdes och behöver därför
utvecklas.
Upplevelseförvaltningen har kompletterat ärendet med en reviderad
konsekvensanalys. Ärendet togs upp på upplevelsenämndens sammanträde den
23 januari 2020. Upplevelsenämnden beslutade då att föreslå kommunfullmäktige
att regler för hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningarna i
Enköpings kommun 95/KLK051 upphävs.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förvaltningen konstaterar att en ny konsekvensanalys är framtagen. I
konsekvensanalysen bedömer upplevelseförvaltningen att berörda föreningar inte
påverkas negativt av att regler för hyresfria lokaler för handikapp- och
pensionärsföreningar upphävs. De nya bidragsreglerna gynnar särskilt föreningar
med många aktiva medlemmar och som har en bra och meningsfull verksamhet.
Upplevelseförvaltningens bedömning är att detta kompenserar för upphävd
hyresfrihet och istället kommer att gynna berörda föreningar.
Kommunledningsförvaltningen noterar att det kommunala pensionärsrådet och det
kommunala tillgänglighetsrådet inte har använts som remissinstanser vid ärendets
beredning. Däremot har berörda föreningar haft möjlighet att lämna synpunkter, via
föreningsdialog och enskilda möten, på de nya bidragsreglerna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår till kommunfullmäktige att regler för
hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningarna i Enköpings kommun
95/KLK051 upphävs.
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Hantering av hyresfrihet och nya bidragsregler för
pensionärsföreningar
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningarna i Enköpings
kommun 95/KLK051 upphävs.
Upplevelsenämnden för egen del
Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige, med konsekvensanalysen
som grund beslutar att Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och
pensionärsföreningarna i Enköpings kommun 95/KLK051, upphävs.

Beskrivning av ärendet
Den 23 maj 2019 beslutar upplevelsenämnden att återremittera bidragsreglerna
med följande uppdrag från nämndens ordförande;
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan med berörda föreningar, tex
olika typer av föreningar som idrotts-, kultur-, funktionsföreningar, bygdegårdar
pröva hur det nya bidragsreglementet fungerar i praktiken.
Den 27 september antar upplevelsenämnden nya bidragsregler att gälla från
1 januari 2020. Vidare skickar upplevelsenämnden frågan vidare till
kommunfullmäktige för beslut att upphäva hyresfria lokaler för handikapp- och
pensionärsföreningarna i Enköpings kommun 95/KLK051, då detta är en naturlig
följd av de nya antagna bidragsreglerna som ger berörda föreningar möjligheter att
finansiera egen verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-19 att ärendet ska kompletteras inför
kommunfullmäktiges sammanträde med en konsekvensanalys, en beskrivning av
att reglerna inte motverkar kommunfullmäktiges övergripande mål om
landsbygdsutveckling, samt en beskrivning av vilka möjligheter som finns att hyra
externa lokaler på kommunens bekostnad.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 att återremittera ärendet för att
kompletteringen som gjordes på kommunstyrelsens begäran var bristfällig och
svarade inte på de frågor som ställdes och behöver därför utvecklas.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-01-23
Upplevelsenämnden

Förvaltningens bedömning
Se bilaga 1 – Konsekvensanalys
Se bilaga 2 – Idéburna intresseorganisationer-pensionärsföreningar
Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningarna i Enköpings
kommun 95/KLK051 upphävs.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige, med konsekvensanalysen
som grund beslutar att Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och
pensionärsföreningarna i Enköpings kommun 95/KLK051, upphävs.
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Upplevelsenämnden

Upphävd hyresfrihet för handikapp- och
pensionärsföreningar
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningarna i Enköpings
kommun 95/KLK051 upphävs.
Nämndens beslut
Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige, med konsekvensanalysen
som grund beslutar att Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och
pensionärsföreningarna i Enköpings kommun 95/KLK051, upphävs.

Beskrivning av ärendet
Den 23 maj 2019 beslutar upplevelsenämnden att återremittera bidragsreglerna
med följande uppdrag från nämndens ordförande;
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan med berörda föreningar, tex
olika typer av föreningar som idrotts-, kultur-, funktionsföreningar, bygdegårdar
pröva hur det nya bidragsreglementet fungerar i praktiken.
Den 27 september antar upplevelsenämnden nya bidragsregler att gälla från
1 januari 2020. Vidare skickar upplevelsenämnden frågan vidare till
kommunfullmäktige för beslut att upphäva hyresfria lokaler för handikapp- och
pensionärsföreningarna i Enköpings kommun 95/KLK051, då detta är en naturlig
följd av de nya antagna bidragsreglerna som ger berörda föreningar möjligheter att
finansiera egen verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-19 att ärendet ska kompletteras inför
kommunfullmäktiges sammanträde med en konsekvensanalys, en beskrivning av
att reglerna inte motverkar kommunfullmäktiges övergripande mål om
landsbygdsutveckling, samt en beskrivning av vilka möjligheter som finns att hyra
externa lokaler på kommunens bekostnad.
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Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 att återremittera ärendet för att
kompletteringen som gjordes på kommunstyrelsens begäran var bristfällig och
svarade inte på de frågor som ställdes och behöver därför utvecklas.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Se bilaga 1 – Konsekvensanalys
Se bilaga 2 – Idéburna intresseorganisationer-pensionärsföreningar
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Bilaga 1

Konsekvensanalys upphävd hyresfrihet
Kommunfullmäktiges beslut om hyresfria lokaler för pensionärs- och
handikappföreningar föreslås upphävas i samband med att Upplevelsenämndens
nya bidragsregler införs 1 januari 2020. Motiven till förslaget är följande:
Likabehandlingsprincip bör råda i kommunens förhållningssätt till
föreningslivet. Beslut innebär en stor förflyttning i riktning mot detta.
Systemet med hyresfrihet är administrationskrävande.
Systemet med hyresfrihet försvårar ekonomiarbete och kontroll av
förvaltningens utgifter.
De nya bidragsreglerna ger berörda föreningar goda möjligheter att
finanseria verksamhet, inklusive lokaler, genom verksamhetsbidrag.
Ekonomiska förutsättningar
Det ekonomiska stödet till berörda föreningar förändras inte, det ligger kvar på
samma nivåer som tillämpats inom principen om hyresfrihet. Däremot förändras
ansökningsförfarande, handläggning och utbetalning av medel till former som ger
en tydligare struktur och minskad administration. Föreningen ansöker om stöd
inom ramen för de nya bidragsreglerna och utgår då ifrån verksamhetens behov.
Föreningen planerar sin verksamhet och ansöker om stöd vid angivna tider under
verksamhetsåret. Förvaltningen handlägger ansökan och betalar ut bidraget under
förutsättningarna att föreningen lever upp till grundkraven i bidragsreglerna.
Detta förfarande underlättar för båda parter.
Berörda föreningar kommer även fortsättningsvis att erbjudas hyresfrihet i
utvalda lokaler; gymnastiksalar och Kryddgårdens specialsalar, UPN2019/74:
”Pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättning,
betalar ingen hyra i gymnastiksalar och Kryddgårdens specialsalar”.
Nya bidragsregler ger nya förutsättningar
Förvaltningens bedömning är att de nya bidragsreglerna kommer att gynna
berörda föreningar. Upphävd hyresfrihet ska kunna kompenseras genom
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bidragsregler som särskilt gynnar föreningar med många aktiva medlemmar och
bra och meningsfull verksamhet. Förvaltningen ser att berörda föreningar i
huvudsak faller inom denna kategori. De är välorganiserade med många
medlemmar. De har en tydlig verksamhetsinriktning som också grundar sig på en
tydlig värdegrund och goda principer för demokrati och delaktighet. Detta är
viktiga kriterier i bedömningen enligt de nya bidragsreglerna vilket ger dessa
föreningar bra förutsättningar att finansiera verksamheten.
Förening i kransort, på landsbygd
Förutsättningarna som beskrivs ovan gäller oavsett var i kommunen föreningen
har sin verksamhet. Även pensionärs- och handikappföreningar som bedriver sin
verksamhet i kransorter och/eller på landsbygden ges samma goda
förutsättningar bortsett från avståndet till Kryddgårdens A- sal och specialsalar
som ligger i tätorten.
De nya bidragsreglerna styr inte var föreningen förlägger sin verksamhet.
Föreningen väljer själv vilka lokaler den bokar och använder utifrån
verksamhetens och medlemmarnas behov. Föreningen kan även fortsättningsvis
boka externa/privata lokaler. De nya bidragsreglerna kompenserar dock inte för
den merkostnad som detta vanligen medför.
Dialog med föreningar
Förvaltningen har haft, och fortsätter ha, en fördjupad dialog med föreningslivet
för att följa på vilket sätt de nya bidragsreglerna, samt upphävd hyresfrihet för
pensionärsföreningar, påverkar föreningars vardag och verksamhet. Förvaltningen
följer vilka möjligheter och farhågor som föreningar upplever och för en dialog
om hur dessa kan hanteras. Samordnare för civilsamhället och stabschef har lagt
ett särskilt fokus på att träffa pensionärsorganisationer för att beskriva
systemskiftet och svara på frågor. Förvaltningen har också varit tydlig med att om
det skulle uppstå en situation där en förening drabbas ekonomiskt på ett sätt som
vi inte kunnat förutse så kan förvaltningen kompensera för detta och analysera
behovet av att finjustera i de nya reglerna. Det finns föreningar som har utryckt
oro och kritik. Efter grundlig informationsinsats och dialog har attityden
förändrats hos de flesta. Sammantaget menar förvaltningen att berörda
föreningar förstår behovet av uppdaterade bidragsregler och uppfattar föreslagna
förändringar som rimliga och hanterbara. Flera föreningar uttrycker uppskattning
med hänvisning till att de nya bidragsreglerna ger goda förutsättningar att
fortsätta utvecklas som förening och bedriva bra verksamhet. Föreningen kan
också få stöd via kontaktcenter och bibliotek.
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis menar förvaltningen att de förändringar som föreslås, nya
bidragsregler samt upphävd hyresfrihet för pensionärs- och handikappföreningar,
är rimliga och kloka insatser med hänsyn till såväl förvaltning som föreningsliv.
Pensionärs- och handikappföreningar kommer även fortsättningsvis erbjudas
goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet, oavsett var i kommunen de
verkar. Dessutom förbättras föreningens möjligheter att få bidrag för bra och
meningsfull verksamhet. Upplevelseförvaltningen hjälper och stödjer
föreningslivet in i det nya systemet, för att lära nytt och kunna genomföra
bidragsansökningar. Detta gör vi genom att ha öppet hus, enskilda möten och
utbildningar. Stöd finns även att få via kontaktcenter och biblioteket.
Med vänlig hälsning
Jonas Nyström
Förvaltningschefchef
Enköpings kommun

Idéburna intresseorganisationer –
pensionärsföreningar
Utbildning – Bidragsregler 2020

Bilaga 2

Inledning
• Helt nya bidragsregler 2020 – ett systemskifte för
upplevelseförvaltningen och föreningslivet
• Digitalisering av ansökningsförfarande och handläggning
– Mer säkert och effektivare system

• Hjälp och stöd till föreningslivet
– Öppet hus, enskilda möten och utbildningar
– Stöd via även via kontaktcenter och biblioteket

• Även utveckling av dialog och samverkan genom
kommunikationsinsatser

Tre steg för att söka föreningsbidrag
1. Bidragsberättigad förening
2. Bidragsregler
1. Formella krav
2. Konto på Interbook GO
3. Uppdatera information
- Utbildning
- Öppet hus
- Individuella möten

1.Bidragsregler 2020
2. Föreningskategori
3.Bidragsgrundande aktivitet
och verksamhet
- Utbildning (krav för att söka
bidrag)

September-november
December- Januari

3. Söka bidrag
1.Logga in på Interbook GO
2.Registrera bidragsgrundande
information
3. Skicka in ansökan
- Fast ansökningsplan
- Öppet hus, enskilda möten
Februari-mars

Bidragsberättigad förening

Formella krav
• Ideell förening

• Firmatecknare

• Organisationsnummer

• Revisor

• Plus- eller bankgiro

• Verksamhet i Enköping

• Partipolitiskt och religiöst
obunden verksamhet

• Minst 10 betalande
medlemmar

• Icke vinstdrivande

• Inga skulder till Enköpings
kommun

• Demokratiskt vald styrelse
• Stadgar

• Följa lagar och regler

Bidragsregler 2020

Regler för föreningsbidrag 2020
Stödformer

Kategorier

• Grundstöd till bidragsberättigade
föreningar – för det ni är

• Idéburna intresseorganisationer

• Verksamhetsstöd – för det ni gör
• Utvecklingsstöd i projekt och
aktiviteter – för det ni vill

Grundstöd – bidragsberättigade
föreningar
• Bidragsberättigade föreningar har rätt till ett grundstöd
• Grundstöd utbetalas en gång per år i samband med
utbetalning av verksamhetstödet

Verksamhetsstöd
Bidragsgrundande verksamhet och aktivitet
Verksamhetsstödet består av en del som bygger på storleken på
föreningens verksamhet och en del som bygger på vad som görs
i verksamheten.
– Aktiviteter
– Deltagare
– Kvalitetsaspekter

Aktiviteternas storlek – aktivitet
• En aktivitet är ett tillfälle då
människor träffas för att
tillsammans genomföra någon
form av aktivitet.
• Det kan handla om allt från
sammanträden, planering, fysisk
träning, skapande, utbildning, spel,
hobbyverksamhet med mera.
• Om aktiviteten äger rum i ett fysiskt
rum eller i ett digitalt nätverk spelar
ingen roll.

För att räknas ska aktiviteten:
– ske inom ramen för
föreningens löpande
verksamhet
– ha minst 3 deltagare inklusive
en ansvarig ledare
– pågå i minst 45 minuter
Vilka aktiviteter har ni som ni
ser passar in i denna
beskrivning?

Aktiviteternas storlek – deltagare
Stöd ges för varje person som:
– deltar i av föreningen genomförda aktiviteter under ett år och
är bosatt i Enköpings kommun

• Har ni en uppfattning om hur detta blir för er?
• Hur dokumenterar ni era aktiviteter och deltagare idag?

Antal aktiviteter och deltagare i
ansökan – exempel
Aktiviteter

Antal aktiviteter

Antal deltagare

Möten

10

50

Fysisk aktivitet

40

300

Social samvaro

6

80

Utbildning

2

4

Totalsumma:

38

434

Bidragsberättigad information:
38 aktiviteter *xx kronor =
434 deltagare *xx kronor =

Kvalitetsaspekter – det som görs
• Verksamhet för barn och unga
– Aktiviteter för personer 0-25 år

• Integration/minskat utanförskap
– Föreningar som aktivt arbetar för alla
människors lika värde, social tillhörighet
och mångfald. Med detta menar vi ett
inkluderande perspektiv där föreningen
skapar möjligheter och förutsättningar
för personer att delta på lika villkor.

• Jämställdhet
– Verksamhet som möjliggör lika
rättigheter och skyldigheter för män och
kvinnor att vara en del av föreningen.

• Delaktighet och inflytande
‒ Föreningen värnar om de demokratiska
principerna, medlemmars och utövares
delaktighet och inflytande. Rätten att
påverka och delta i föreningen.

• Trygghet/säkerhet
– Föreningen arbetar för att samhället ska
vara en trygg plats som upplevs säker
och där förebyggande arbete och
riskhantering är viktigt.

Kvalitetsaspekter – vad ger poäng?
• Ett beslutat dokument eller en
formulering i del av dokument som
ger tydligt uttryck för föreningens
policy i frågan (1 p)
– Stadgar, styrelsebeslut, policy mm

• Två föreningsrepresentanter har
deltagit i minst ett dokumenterat
seminarium/utbildning/erfarenhets
utbyte om frågan (2 p)
– seminarium, workshop, utbildning

• Föreningen har genomfört någon
form av riktad aktivitet som
särskilt syftar till att främja någon
av tidigare nämnda
kvalitetsaspekter (3 p)
– Exempelvis anpassad aktivitet för
att nå särskild målgrupp,
geografisk placering och liknande

Vilka kvalitetsaspekter har ni möjlighet
att få poäng för?
Formulering (1p)
Max 5p

Utbildning (2p)
1p per deltagare

Riktad aktivitet (3p)
Max 15 p

Barn och unga
Integration/ minskat
utanförskap

1

Jämställdhet
Delaktighet och
inflytande

3
7

1

3

Trygghet och
säkerhet

2

Totalsummapoäng: 2

9

Bidragsberättigad information:
20 kvalitetspoäng = XX kronor

3

9

Längre fram under 2020
• Utvecklingsstöd för aktiviteter och projekt

Konto, registrering och ansökan på
InterbookGO

Nyhet – Digital plattform
• Interbook GO https://ibgo.enkoping.se/
• Personliga konton – namngivna personer
• Två roller/behörigheter:
– Föreningsansvarig (söker bidrag, kan även boka lokaler)
– Underanvändare (kontaktperson, kan boka lokaler

https://ibgo.enkoping.se/

Så här söks bidrag 2020 i InterbookGO
• Föreningsansvarig loggar in på sitt konto
• Klicka på runda rubriken FÖRENING
– Uppdaterar antalet medlemmar under rubriken Medlemmar

• Klickar på runda rubriken BIDRAG
– Välj Verksamhetsstöd i listan
– Följ instruktion och lämna efterfrågad information
– Skicka in ansökan
Manual kommer att finnas tillgänglig i januari

Ansökningsplan 2020
• 17 februari– ansökan öppnar
• Bokningsbar tid för hjälp med ansökan
• 26 februari kl.14.00-18.00 Öppet hus, drop in
• 2 mars kl. 14.00-18.00 Öppet hus, drop in
• 4 mars kl. 14.00-18.00 Öppet hus, drop in
• 8 mars – ansökan stängs
• Mars - Handläggning och utbetalning

Tack

