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Paragraf 9 Ärendenummer KS2021/901 

Uppdrag - Föreningarnas hus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta 
fram ett förslag på ett ”föreningarnas hus” under september månad 2022 inom 
kommunens fastighetsbestånd. 

Sammanfattning 
Flera föreningar har haft möteslokaler i kommunens lokaler som inte längre är 
tillgängliga. Därför finns det behov av att se över andra förslag på 
ett ”föreningarnas hus”. 

Förslaget bör baseras på en inventering av lokaler som kan vara ändamålsenliga 
för ett ”föreningarnas hus” utifrån en tydlig definierad målgrupp och lokalbehov. 
Förslaget bör även innehålla villkor och konsekvenser för hur ”Föreningarnas 
hus” ska finansieras och förvaltas.  

I uppdraget bör även jämförelser med hur andra kommuner arbetar med liknande 
uppdrag ingå. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
tilläggsyrkande att förslaget ska tas fram under september månad 2022. 

Peter Book (M) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut med Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-13 
Uppdragsbeskrivning för ”Förutsättningar för ”Föreningarnas hus” 



Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (1) 

2021-12-13 (TF2021/812). 

2021-12-13 

  

Kommunledningsförvaltningen 
Charlotte Bergdahl 
0171-62 72 49  
charlotte.bergdahl@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Uppdrag – Föreningarnas Hus 
 
Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på 
ett ”föreningarnas hus” under 2022 inom kommunens fastighetsbestånd. 

 
Sammanfattning 
Flera föreningar har haft möteslokaler i kommunens lokaler och som inte längre är 
tillgängliga därför finns det behov av att se över andra förslag på ett ”föreningarnas 
hus”. 

Förslaget bör baseras på en inventering av lokaler som kan vara ändamålsenliga 
för ett ”föreningarnas hus” utifrån en tydlig definierad målgrupp och lokalbehov. 
Förslaget bör även innehålla villkor och konsekvenser för hur ”Föreningarnas hus” 
ska finansieras och förvaltas.  

I uppdraget bör även jämförelser med hur andra kommuner arbetar med liknande 
uppdrag ingå. 

Ekonomiska konsekvenser 
Eventuella kostnader som uppstår i framtagandet av förslaget finansieras inom 
kommunledningsförvaltningens budgetram 2022. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Sociala och miljömässiga konsekvenser kommer att ingå i förslaget. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Uppdragsbeskrivning för ” Förutsättningar för ”Föreningarnas hus” (som 
beräknas vara klar 21 december) 

 
 
 
 
Daniel Nilsson 
T f ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Charlotte Bergdahl 
Fastighetsstrateg 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden för information
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Uppdragsbeskrivning 
Uppdragsnamn 

Förutsättningar för ”Föreningarnas 
hus” 

Verksamhetsansvarig chef 
(VA)/Uppdragsägare (UÄ)  

Daniel Nilsson 

Uppdragsledare (UL) 

Charlotte Bergdahl 

Författare  

Charlotte Bergdahl 
Aktuell beslutspunkt (BP) 

       
Uppdragets är fastställt, datum 

KS 20220125 

Uppdragsägarens ansvarsdel: 
1. Utgångspunkter och syfte 

Ett medborgarförslag har lämnats in med förslag ” Medborgarförslag - Inventera behovet 
av ändamålsenliga lokaler för den idéburna sektorn och tillskapa sådana, gärna i form av 
ett Föreningshus” och en motion ” Föreningarnas Hus” med diarienummer KS2021/873. 
Dessa är hanterade i kommunfullmäktige och ska beredas av kommunstyrelse.  
 
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att se på förutsättningar för 
”Föreningarnas hus” inom kommunens egna fastighetsbestånd. 
 
På en övergripande nivå är det kommunfullmäktiges långsiktiga plan (2020-2023) som 
styr och prioriterar utvecklingen. Den långsiktiga planen beskriver kommunens uppdrag 
genom sex uppgifter med tillhörande mål: 
 

 delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin 
 livslångt lärande 
 att leva ett självständigt liv 
 gemenskap, aktiviteter och upplevelser 
 en hållbar och trygg livsmiljö 
 ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad. 

 
Det är främst förutsättningar om gemenskap, aktiviteter och upplevelser och en hållbar 
och trygg livsmiljö som har direkt koppling till detta uppdrag. Inom varje uppgift finns 
politiska mål och följande mål påverkas av detta uppdrag: 

 Mål 11. Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och 
upplevelser 

 Mål 13. Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och 
företagare i leveransen av service till invånarna 
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1.1 Bakgrund 
Inom kommunen finns ett antal råd där förtroendevalda, representanter för kommunens 
invånare och tjänstemän träffas för en gemensam dialog och kommer att kontaktas i detta 
uppdrag. Några av råden är: 

 Kommunala pensionärsrådet  
 Kommunala tillgänglighetsrådet 
 Kommunala finska samrådet  

 
Enköpings kommunala tillgänglighetsråd arbetar för en förbättrad verksamhet och service 
för kommuninvånare med funktionsnedsättningar. Rådet ligger under kommunstyrelsen 
och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.  
 
Enköpings kommunala pensionärsråd arbetar för en förbättrad verksamhet och service för 
kommunens pensionärer. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd 
av kommunledningskontorets kansli.  
 
Enköpings kommunala finska samråd är ett forum för samråd och informationsutbyte 
mellan kommunen och företrädare för den sverigefinska minoriteten i Enköpings 
kommun.  
 
Utöver dessa råd där vissa föreningar är anslutna, finns fler föreningar som i Enköpings 
kommun och som kan ha behov av lokaler. Vilka föreningar som omfattas av detta 
uppdrag kommer att definieras inom ramen för detta uppdrag. 
 
Flera föreningar har tidigare haft tillgång till olika lokaler i Enköpings tätort för både 
mötesplatser och specialsalar. Av olika anledningar finns det ej längre tillgång till dessa 
lokaler.  
 
Många av kommunens lokaler kan idag bokas av föreningar via upplevelseförvaltningen. 
Gäller tex idrottshallar, idrottsplatser och träffpunkter för äldre. Flera av dessa lokaler 
nyttjas av kommunens egna verksamheter under dagtid.  
 

1.2 Syfte 
Kommunen ska göra en inventering av ändamålsenliga lokal för ”Föreningarnas hus” 
utifrån tydlig målgrupp och lokalbehov samt tydliga villkor för hur det ska finansieras 
och hur driften ska hanteras. Utgångspunkt är om kommunen bör/kan stödja och 
underlätta för föreningar genom att se till att det finns lokaler för ett aktivt föreningsliv 
m.m. samt utgå från att nyttja det egna fastighetsbeståndet. 
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1.3 Utgångspunkter 

1.3.1 Målgrupp 
Kommer att definieras inom ramen för detta uppdrag. 
 

1.3.2 Lokalbehov 
Önskemål om lokalbehov ska tas fram som sedan ska vägas ihop med ekonomiska 
förutsättningar. En utgångspunkt kan vara hur tidigare lokaler på Villa Sandgatan, A-sal i 
Kryddgården och Ljunggården har nyttjas. Det ska även tas fram förslag som kan nyttjas 
under dagtid och om lokaler kan samnyttjande med andra verksamheter. Önskemål finns 
även på tillgång till flexibla kontorsarbetsplatser och förvaring av enklare föremål. 
 

1.3.3 Bidrag 
Idag kan föreningar söka bidrag och som kan påverka ekonomiska förutsättningar för 
detta uppdrag.  
 
 
 

1.4 Omvärldsspaning 
Omvärldsspaning som ska beskriva hur några andra kommuner arbetar med liknande 
uppdrag. Urval av kommuner och intervjufrågor sker tillsammans med 
upplevelseförvaltningen. Några exempel och som kan förändras: 
 
Citatmarkeringar är från hemsidor för respektive förslag. 

Örebro kommun 
”Örebro kommun har ”Föreningarnas Hus” som är en arena för ideellt 
utvecklingsarbete, en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för 
det civila samhället i Örebro. Föreningarnas Hus drivs av Örebro Föreningsråd, en 
paraplyorganisation för ideella föreningar verksamma inom Örebro kommun.” Mer 
information, se länk 
 

Motala kommun 
””Föreningarnas Hus” ska bli en naturlig samlingsplats som Motalas föreningsliv kan 
nyttja till en låg kostnad. Förutom den stora välkända samlingssalen med tillhörande 
scen finns på övervåningen tre möteslokaler med plats för föreningsmöten av olika slag. 
I stora salen kan som tidigare arrangeras fester, konferenser, utbildningar och övriga 
föreningsaktiviteter. Föreningen har också ambitionen att tillsammans med sina 
medlemsföreningar anordna trivselaktiviteter med jämna mellanrum.” Mer information, 
se länk. 
 

  

https://foreningarnashusorebro.se/
http://www.foreningarnashus.se/
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Håbo kommun 
”Pensionärernas samlingslokal heter Skeppsgården och är den största i Håbo. Finska 
Föreningen BFF och pensionärsföreningarna PRO och SPF driver tillsammans 
verksamheter på Skeppsgården. Samverkan sker i i det så kallade gårdsrådet.  
 
Föreningarna ansvarar för intern lokalbokning och café för medlemmarna. De tre 
föreningarna arrangerar även studiecirklar, gymnastik, dans, bridge, shuffel board, 
underhållning, utflykter med mera. 
 
Det unika samarbetet mellan PRO, SPF och Finska Föreningen har möjliggjort att en del 
av IP-Gallerian kunnat byggas om till samlingslokal för pensionärer.” Mer information, 
se länk 

 

2. Förslag på lösning 

2.1 Förslag på lämpliga lokaler utifrån definierad målgrupp och lokalbehov 
Ska beskrivas i rapport. 

2.2 Förslag på avtalspart för internhyresavtal, finansiering och hur förvaltning 
ska hanteras 
Ska beskrivas i rapport samt om det ev. finns möjlighet för extern finansiering 

 

2.3 Avgränsning 
Gäller för föreningar enlig definierad målgrupp. 
Förslag är att ha ett framtida uppdrag på hur tillgänglighet och samarbete med Enköpings 
föreningsliv kan utvecklas i samverkan med tex Kulturhus Joar, nytt kommunhus, nytt 
gymnasium m.m. 
 

3. Effektmål 
Beskrivning med mätbarhet Riktning Tidpunkt Prioritet 
Beskrivning på förslag på ”Föreningarnas hus” utifrån 
tydlig målgrupp, lokalbehov, lokal och tydliga 
regler/villkor. Utgångspunkt är att kommunens egna 
byggnader ska användas.  

                 

4. Övergripande produktmål (beskrivning av det som ska tas fram) 
Beskrivning 
Rapport klar 
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Uppdragsledarens ansvarsdel: 
5. Preciserade produktmål 

Preciserad beskrivning av uppdragets produktmål inkl. avgränsningar Kriterier för godkänd leverans 

Omvärldsspaning från andra kommuner 
Definierat målgrupp 
Definierad lokalbehov 
Förslag på lokaler med hyra och behov av 
anpassningar Finansiering 
Avtalspart för internt hyresavtal 
Hur förvaltning ska hanteras 
 

      

6. Planerad tid, budget och aktiviteter 

Uppdraget pågår från: 20220201 till: 20220630 Antal veckor:       

Total budget för uppdraget (i tkr): Intern tid 

Tid- och aktivitetsplan:  
(Kan justeras)  
Omvärldsspaning 
Nulägesbeskrivning 
Intervju och få med synpunkter från Enköpings kommunala tillgänglighetsråd och 
Enköpings kommunala pensionärsråd samt ev. vissa andra föreningar 
Definiera vilka föreningar det gäller och lokalbehov enligt ekonomiska förutsättningar 
(ev. återkoppling i kommunstyrelse) 
Investering av lämpliga lokaler och grova uppskattningar av ev. anpassningar 
Förslag hur internhyra ska finansieras, vem är part för internt hyreskontrakt och hur 
förvaltning ska hanteras.  
Förvaltningsskede ska beskrivas tex kommer föreningar att hantera viss drift själva, om ja 
en tydlig gränsdragning behöver tas fram för t ex säkerhet, städning m.m. kopplat till 
förvaltningsskede 

7. Organisation och bemanning  
Uppdragsgivare Daniel Nilsson 
Projektledare Charlotte Bergdahl 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Upplevelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunledning 

8. Övrigt kring uppdraget (externa beroenden, intressenter, 
information/förankring, uppföljning och rapportering)  
Kommunikation och tydlig avgränsning
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