MOTION
JÄMLIKA REGLER FÖR KOMMUNAT BIDRAG AVSEENDE
LOKALHYRA
Inför kommande arbete med översyn av regelverk för kommunalt bidrag till pensionärs- och
handikapporganisationer är det lämpligt att utforma bidraget för lokalhyra så att ett jämlikt
förhållande blir rådande.
Idag utgår bidrag till lokalkostnader för lokal som ägs eller hyrs av förening med högst 90 % av
godkänd årskostnad. Som förutsättning gäller att beslut om förvärv eller förhyrning har godkänts av
kommunen.
Flera föreningar har valt en annan lösning av främst två skäl. För det första blir det billigare att hyra
lokal för varje enskilt tillfälle för sammankomst men man har likafullt en hyreskostnad. Det andra
skälet är av social karaktär. Genom att flytta runt mötesverksamheten får fler medlemmar ute i
bygderna, som kanske har svårt att förflytta sig längre sträckor, möjligheten till en eftermiddags
samvaro med bekanta och få en stunds underhållning och fikastund minst ett par gånger per år. De
förhyrda lokalerna utgörs vanligtvis av svenska kyrkans församlingshem i t.ex. Nora, Docksta,
Ullånger och Skog samt Generationernas hus och Centrumhuset i Ullånger. Lappudden och Storsjöns
camping är andra exempel.
Några föreningar väljer en och samma lokal vid varje tillfälle men tecknar inte årskontrakt utan
betalar hyra för varje tillfälle av ekonomiska skäl och då man saknar behov av en särskild
föreningslokal.
För ett mer jämlikt kommunalt stöd till lokalhyra borde det utgå bidrag även för lokalkostnader som
inte är bundna till ägande eller förhyrning. Det starkaste skälet för detta är socialt. Verksamheterna
ute i församlingshemmen fyller en viktig funktion i arbetet med att bryta isolering för gamla som
saknar egen möjlighet till färdmedel.
Med stöd av vad som här anförts yrkas,
Att kommunfullmäktige ger kommande beredning av kommunala bidrag för lokalkostnader till
pensionärs- och handikappföreningar i uppdrag att vidga bidragets omfattning att även omfatta
lokalkostnader som inte är bundna till ägande eller förhyrd lokal.
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