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Fra: Roger Nilsson[roger.nilsson@sala.se]
Dato:22_03.201712:00:39
Til: KFF[kulturfritid@sala.se]
Tittel: Fwd: Kultur&fritid uthyrning.
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Frán: Magnus Edman <Magnus.Edman@sala.se>
Datum: 22 mars 201711251141 CET
'_[ill: Roger Nilsson <roger.nilsson@sala.se>
Amne: Kultur&fritid uthyrning.

Hej Roger.
SD Sala har ansöktom att få hyraen lokal för att anordnaen träffför våra medlemmarlokalt i
Sala. Vi har bland annat vänt oss till Folkets hus. Där fick vi som svar att dom inte hyr ut till oss.
Med tillägget att dom inte hyr ut till andra partier. Vilka är d andra partier?Alla utom S, eller alla
utom SD? Folkets hus får kommunala medel för driften vad lag förstår. 104129kr för 2017. Jag
och övriga medlemmar i SD betalar skatt i Sala kommun och bidrar till deras verksamhet men vi
får inte ta del av de samlingslokaler vi är med att "sponsrar". Är det verkligen 0k att föreningar
som mottar kommunala medel för samlingslokaler nekar vissa grupper att få hyra? Enligt
Boverkets regler ska dom inte ha rätt att neka uthyrning av samlingslokaler om de mottar
ekonomiska bidrag om jag förstått det hela ratt. Jag vill att ni i kultur och fritid tittar på detta om
folkets hus verkligen har rätt att förvägra oss att hyra.

Vanliga hälsningar
Magnus Edman
Gruppledare SD Sala
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Ang Sverigedemokraternas [SD] skrivelse till kultur och
fritidsnämnden gällande uthyrning av Folkets Hus

BAKGRUND

SD har försökt få hyra lokal i Folkets Hus, Sala för att anordna en träff för lokala

medlemmar i partiet i Sala. Folkets Hus har nekat att hyraut till SD.

SD frågar Kultur- och fritidsnämnden om det är okej att föreningar som mottar
kommunalt bidrag för samlingslokaler kan neka vissa grupper att få hyra. l

skrivelsen nämns också att för att motta ekonomiskt bidrag av Boverket har
samlingslokaler inte rätt att neka uthyrning.

SD önskar att kultur och fritidsnämnden undersöker om Folkets Hus har rätt att

vägra SD att hyra lokal hos Folkets Hus då man mottar kommunala bidrag.

Ämnet gällande SD's möjlighet att hyra Folkets Hus lokaler har varit nyhetsmedia
under senaste åren över hela Sverige. Riksorganisationen för Folkets l-lus och Parker

antog, 140409, en uthyrningspolicy för att förtydliga folketshus- och park rörelsens
gemensamma förhållningssätt i uthyrningsfrågan. I denna nämns att..

"Sådana arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller
har inslag, föreläsare, eller annan typ av information somförframfrämlingsfientlig,
rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stotande/exkluderande påstående/

uttryck får ej genomföras i dessa lokaler"

Sala Folkets Hus beslutade, 201410016, att ställa sig bakom och att införa den nya

uthyrningspolicyn i sina hyreskontrakt. Samt att informera hyresgästerna om

policyn vid alla samtal.

OMVÄRLDSBEVAKNING

Gällande Boverkets prövning av bidrag med hänsyn till de nya villkoren för
uthyrning i allmänna samlingslokaler nämns följande i ett förtydligande

informationsutskick 20160426 från Boverket.

"Boverket vare sig skall eller kan bestämma vilka värdegrunder eller kriterier som

avgör till vilka organisationer en förening hyr ut till. Man kommer däremot att
tillämpa förordningen (1996:1593) när man bedömer ansökningar om stöd.
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Förordningen (1996:1593)

Av 1§ framgår att med allmän samlingslokal avsesi denna förordning en lokal som

på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet,

kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller liknande verksamhet.

Av 4§ 3p framgår bland annat att för att få investeringsbidrag krävs att lokalen

kommer att hållas tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad

verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker opartiskt, i skälig

omfattning och på skäliga villkor.

En naturlig utgångspunkt för bedömning är Sveriges demokratiska principer,

definierade av Sveriges riksdag, och grundläggande fri- och rättigheter. Grund att

neka uthyrning kan vara att den presumtive hyresgästens värderingar strider mot

dessa principer eller om det föreligger risk för vandalisering eller äverkan på lokal."

SDhar också vänt sig till Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten har prövat och avslagit SD's överklagande på att Torsås kommun
ger Folkets Hus bidrag till samlingslokal. SDansåg att Folkets Hus lokaler inte var
öppna för alla kommuninvånare och därmed stred bidragsbeslutet mot

likställighetsprincipen och kommunens bidragsregler då SD nekats att hyra Folkets

Hus. SDöverklagade Torsås kommuns beslut till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens uppfattning blev att kommunen inte gjort något fel

"I det överklagade beslutet har kommunen betalt bidrag till en förening som i sin tur

nekat medlemmarna i SD att hyra deras lokal vid ett visst tillfälle. Kommunen kan

därför inte ha agerat gentemot de klagande"

Förvaltningsrätten skriver också att det inte heller framkommit något som är

olagligt i de hänseenden som anges i kommunallagen.

SUMMERING

SDfråga gällande om samlingslokaler kan vägra uthyrning och ändå vara
bidragsberättigade enligt Boverket regler. Boverket kommer inte att värdera till

vilka organisationer en förening hyr ut till. Man kommer däremot att tillämpa

förordningen (1996:1593) när man bedömer ansökningar om stöd.

När det gäller SDönskan att kultur och fritidsnämnden undersöker om Folkets Hus
har rätt att vägra SD att hyra lokal hos Folkets Hus då man mottar kommunala

bidrag.. l reglerna för bidrag till samlingslokalerna har Kultur- och fritidsnämnden

beslutat att bla "förutsättning för bidrag är att lokalen står till föreningslivets och

allmänhetens förfogande"

Kultur och fritidsnämnden får göra en bedömning om dessa förutsättningar är

uppfyllda.

Roger Nilsson
Kultur- och fritidschef
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Utdragur FolketsHus SalasStyrelseprotokoll2014-10-16

FolketsHusSala har vid sitt styrelsemöteenligt nedanståendebehandlatfråganom
uthyrningspolicy, med tillhörande beslut.

§ 12 Ny uthyrningspolicy

Ordförande föredrog frågan om att Folkets Hus och Parkers riksorganisations styrelse
2014-04-09 fattat beslut om att uppmanat sina medlemsorganisationer att fatta

likalydande policy beslut som de har gjort. Uthyrningspolicy beskriver att detta gäller

organisatoriskamötenoch inte enskildaaktiviteter,ellerdeltagandevid mötentex
kommunfullmäktigemöten.

Styrelsenbeslutade

Att ställa oss bakom den nya uthyrningspolicyn

Att införa den nya uthyrningspolicyn i våra uthyrningskontrakt

Samt att informera våra hyresgäster om denna policyn vid alla våra samtal

Punkten förklaras för omedelbart justerad
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