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Revidering av riktlinjer för stöd till
lokalförvaltande organisationer
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att revidera
riktlinjer för stöd till lokalförvaltande organisationer genom att ta
bort det formella villkoret för stödet till lokalförvaltande
organisationer som säger att lokaler för uthyrning ska ingå i och
vara bokningsbara i idrottsförvaltningens bokningssystem

Robert Olsson
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Bitr kulturdirektör

Sammanfattning
Kravet på anslutning till Inter-Book är inte längre relevant eftersom
systemet är under avveckling. Förvaltningen ser istället att det är en
fördel att samlingslokalerna är fria att använda de bokningssystem
som de anser mest lämpliga. På sikt finns det sannolikt möjlighet att
hitta ett gemensamt system för bokning av lokaler.
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Bakgrund
Ett formellt villkor för att få stöd som lokalförvaltande organisation
i Stockholm är att föreningens lokaler är tillgängliga i stadens
bokningssystem Inter- Book.
Ärendet
Stadens bokningssystem Inter-Book, som driftas och förvaltas av
idrottsförvaltningen är föråldrat och ett avvecklingsarbete för
nuvarande system är påbörjat. Staden avser genom
idrottsförvaltningen att ersätta nuvarande system med ett annat och
ingår i ett nationellt samverkansprojekt som leds av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Stadens samlingslokaler och
hemgårdar utgör endast en liten del av de idrottsanläggningar,
idrottssalar på skolor mm som systemet tillgängliggör.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Kulturstrategiska staben i samråd med
bokningsenheten på Idrottsförvaltningen.
Jämställdhetsanalys
Kulturförvaltningen bedömer inte att förändringen får olika
konsekvenser för mäns respektive kvinnors tillgång till
samlingslokaler och hemgårdar.
Förvaltningens förslag och synpunkter
Förvaltningen föreslår att ta bort det formella villkoret för stödet till
lokalförvaltande organisationer som säger att lokaler för uthyrning
ska ingå i och vara bokningsbara i idrottsförvaltningens
bokningssystem
Förvaltningen bedömer att det är orimligt att kräva att föreningar,
som är lokalförvaltande organisationer, ska anpassa sin verksamhet
och sina arbetssätt till ett föråldrat system. Det finns mer effektiva
bokningssystem för dessa föreningar att använda och staden bör inte
hämma den tekniska utvecklingen genom uppställda villkor för
stöd.
Förändringen innebär inte att kraven på tillgänglighet minskas.
Kulturförvaltningens bedömningsgrunder ställer höga krav på
tillgänglighet avseende öppettider, räckvidd och synlighet och
framför allt volym och beläggning. Förvaltningen kommer
fortsättningsvis inkräva redovisning av antalet deltagare i olika
målgrupper, uthyrningsgrad och uthyrningstimmar för
stödmottagare inom ramen för stöd till lokalförvaltande
organisationer.
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