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Till
Kommunstyrelsen

Stockholms stads riktlinjer avseende
lokalupplåtelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige
beslutar följande.
Riktlinjer för Stockholms stads arbete med lokalupplåtelse
godkänns.
Bakgrund
I enlighet med kommunfullmäktiges budget 2020 ska
kommunstyrelsen, i samarbete med berörda nämnder, ta fram
stadsövergripande riktlinjer för lokaluthyrning som möter stadens
demokrativillkor.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för kvalitet och stadsutveckling.
Under 2019 har samråd skett med stadsledningskontorets juridiska
avdelning, arbetsmarknadsförvaltningen, idrottsförvaltningen,
kulturförvaltningen, socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen samt stadsdelsförvaltningarna Skärholmen
och Spånga-Tensta i arbetet med att ta fram en vägledning avseende
lokalupplåtelse som sedermera konkretiserats i föreliggande
riktlinjer.
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Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
För att säkerställa att tillgång till lokaler fortsatt inte ska gå till
aktörer med odemokratiska värderingar eller som uppmuntrar eller
möjliggör våldsbejakande extremism har kommunstyrelsen
formulerat kommungemensamma riktlinjer, bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Av riktlinjerna
framkommer att nämnderna ska föra in ett demokrativillkor i sina
riktlinjer eller rutiner för handläggning av lokalupplåtelse.
Demokrativillkoret konkretiseras i föreliggande riktlinjer genom att
lokaler inte ska upplåtas till en aktör om den eller någon av dess
företrädare, inom ramen för verksamheten
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1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker
den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla
människors lika värde,
3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som
anges i 1 eller 2, eller
4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
Av riktlinjerna framkommer hur demokrativillkoret säkerställs samt
vilken information som ska kontrolleras i samband med
lokalupplåtelse. Utöver ovanstående ges stöd i avtalsskrivning i
riktlinjerna.
Riktlinjerna stödjer arbetet med att uppnå Stockholms stads
verksamhetsmål 2.4. Stockholm är en modern kultur- och
evenemangsstad med en stark besöksnäring samt 3.2. Stockholm
använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.
Stadsledningskontoret bedömer att riktlinjerna inte får några
konsekvenser gällande befintlig organisation eller ekonomi i form
av ökade driftskostnader.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta att förslag till riktlinjer avseende
lokalupplåtelse godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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