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Paragraf 134 Ärendenummer KS2021/901 

Uppdrag förutsättningar gällande Föreningarnas hus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande.  

Sammanfattning 
Den 25 januari 2022, § 15 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag av 
kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på ett ”föreningarnas hus” inom 
kommunens fastighetsbestånd. Uppdraget skulle redovisas i september månad 
2022.  

Flera föreningar har haft möteslokaler i kommunens lokaler och som 
inte längre är tillgängliga. Därför finns det behov av att ta fram ett 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.  

Upplevelsenämnden är den nämnd som ansvarar för kommunens samarbete med 
föreningar i Enköping. Upplevelsenämnden har till exempel till uppgift att göra 
lokaler tillgängliga för föreningar genom att hyra ut eller på annat sätt upplåta 
dessa. Frågan gällande ett ”föreningarnas hus” är alltså något som 
upplevelsenämnden ansvarar för, inte kommunstyrelsen. Med anledning av detta 
bör uppdraget som kommunstyrelsen beslutade om den 25 januari 2022 (§ 15) 
avslutas och frågan lämnas över till upplevelsenämnden för vidare hantering.  

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet 
till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar så. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-27 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-01-25, § 15 

__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Charlotte Bergdahl 
0171-627249 
charlotte.bergdahl@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Uppdrag gällande Föreningarnas hus 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. avsluta uppdrag ”Föreningarnas hus” (KS2021/901), eftersom 
upplevelsenämnden enligt deras reglemente ansvarar för frågan. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

2. upplevelsenämnden får i uppdrag att utreda samt besluta gällande ett 
Föreningarnas hus. 

Ärendet 
Beskrivning av ärendet 
Den 25 januari 2022 (§15) fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag av 
kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på ett ”föreningarnas hus” inom 
kommunens fastighetsbestånd. Uppdraget skulle redovisas i september månad 
2022.  

Flera föreningar har haft möteslokaler i kommunens lokaler och som inte längre är 
tillgängliga. Därför finns det behov av att ta fram ett 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. 

Upplevelsenämnden är den nämnd som ansvarar för kommunens samarbete med 
föreningar i Enköping. Upplevelsenämnden har till exempel till uppgift att göra 
lokaler tillgängliga för föreningar genom att hyra ut eller på annat sätt upplåta 
dessa. Frågan gällande ett ”föreningarnas hus” är alltså något som 
upplevelsenämnden ansvarar för, inte kommunstyrelsen. Med anledning av detta 
bör uppdraget som kommunstyrelsen beslutade om den 25 januari 2022 (§ 15) 
avslutas och frågan lämnas över till upplevelsenämnden för vidare hantering. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Eventuella kostnader som uppstår i framtagandet av förslaget finansieras inom 
befintlig budgetram.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-27 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-01-25, § 15 
 
 
 
 
Hannu Högberg 
Tf kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden, för vidare hantering 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Tekniska nämnden, för kännedom 
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Paragraf 15 Ärendenummer KS2021/901 

Uppdrag - Föreningarnas hus 

Kommunstyrelsens beslut 
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 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 9 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-13 
Uppdragsbeskrivning för ”Förutsättningar för ”Föreningarnas hus” 

 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden för kännedom 
Upplevelsenämnden för kännedom 
Vård- och omsorgsnämnden för kännedom 
Ekonomiavdelningen, KLF 
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