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§ 133 Dnr 2020-00026  

Svar på skrivelse angående kommunalt övertagande av föreningshuset i 
Tidersrum 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att meddela föreningen att Kinda kommun avstår sin 
rätt att återköpa fastigheten.  

Sammanfattning 

Styrelsen för Tidersrums hembygdsförening har i skrivelse ställd till 
kommunstyrelsen begärt ett möte med representanter för Kinda kommun för att 
diskutera frågan om ett eventuellt kommunalt övertagande av föreningshuset i 
Tidersrum. 

Bakgrunden är att föreningen år 1991 fick köpa/överta fastigheten av Kinda 
kommun. Tidersrums föreningshus är en allmän samlingslokal och uppbär bidrag 
från Kinda kommun som en sådan. Föreningen konstaterar dock att uthyrningen av 
samlingslokalen inte räcker till för att klara fastighetens behov av underhåll, drift 
och renoveringsbehov. 

I köpekontraktet från år 1991 finns inskrivet en rätt för Kinda kommun att återta 
ägarskapet för fastigheten i det fall hembygdsföreningen nödgas avyttra 
fastigheten. Föreningen meddelar i skrivelsen att de kan tänka sig att även 
fortsättningsvis kan åta sig att ansvara för den löpande skötseln såsom städning 
och skötsel av den yttre miljön. I det fall kommunen inte övertar ägarskapet 
bedömer föreningen dock att de är tvungna att sälja fastigheten på den öppna 
marknaden. 

Inför kommunfullmäktiges ställningstagande om huruvida kommunen ska utnyttja 
möjligheten att köpa tillbaka fastigheten har ett yttrande inhämtats från 
samhällsbyggnadsnämnden som ansvar för bidrag till allmänna samlingslokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut § 98/2020-04-28 meddelat att nämnden 
inte har någon synpunkt på en eventuell försäljning av föreningshuset i Tidersrum, 
då nämndens åtagande endast berör fördelning av de kommunala bidragen till de 
lokaler som utsetts såsom samlingslokaler i kommunen. Dessa bidrag fortsätter att 
utgå så länge som de aktuella föreningarna fortsätter driva lokalerna såsom 
samlingslokaler enligt det kommunala bidragsreglementet. 

Av samhällsbyggnadsnämndens beslut/ärendebeskrivning framgår även följande: 

Enligt utredningar och beslut i bl. a KS 1978, KF 1994 samt KS 2000 har åtta lokaler, 
med geografisk spridning, utsetts såsom allmänna samlingslokaler i Kinda 
kommun. Utnämningen har inneburit att de ideella föreningar som ägt lokalerna 
har kunnat uppbära kommunalt bidrag. Bidraget har administrerats och utbetalats 
via samhällsbyggnadsnämnden och tidigare kultur- och fritidsnämnden som 
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upprättat reglementen såsom stöd för bidragsfördelningen. Under årens lopp har 
lokaler både utgått och tillkommit, i takt med att ägande föreningar av olika 
anledningar upphört med sin verksamhet eller då behov av nya samlingslokaler 
uppstått. Initiativet har dock alltid legat hos föreningarna, det är där beslut om att 
skapa eller lägga ned en verksamhet har tagits. 

När det gäller den allmänna samlingslokalen i Tidersrum så drivs och ägs denna av 
Tidersrums hembygdsförening. Från samhällsbyggnadsnämndens sida kan bara 
konstateras följande, utifrån det ansökningsunderlag som inkommer inför varje 
bidragsår: 

- samlingslokalen i Tidersrum har endast utnyttjas under 14 tillfällen under 2019, 
varav 9 av dessa tillfällen utgörs av Tidersrums hembygdsförenings egna 
sammankomster. Vid 5 tillfällen har lokalen hyrts ut. Detta ska jämföras med 
övriga samlingslokaler som ligger på en nyttjandefrekvens på mellan 75 och 420 
tillfällen per år. 

- enligt föreningens ekonomiska redovisning för 2019 framgår att intäkterna från 
verksamheten vid samlingslokalen inte täcker befintligt reparationsbehov. 

- närmsta större samlingslokal finns i Ydrefors och Kisa.  

Från samhällsbyggnadsnämndens sida finns inga ytterligare medel att tillgå än de 
befintliga samlingslokalsbidragen. Detta bidrag utgår till föreningen så länge som 
den fortsätter äga och driva den aktuella samlingslokalen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-15 
Samhällsbyggnadsnämnden § 98/2020 
Skrivelse från Tidersrums hembygdsförening 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på skrivelse angående kommunalt övertagande av föreningshuset i 
Tidersrum 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att meddela föreningen att Kinda kommun avstår sin 
rätt att återköpa fastigheten.   

Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Tidersrums hembygdsförening har i skrivelse ställd till 
kommunstyrelsen begärt ett möte med representanter för Kinda kommun för att 
diskutera frågan om ett eventuellt kommunalt övertagande av föreningshuset i 
Tidersrum. 

Bakgrunden är att föreningen år 1991 fick köpa/överta fastigheten av Kinda 
kommun. Tidersrums föreningshus är en allmän samlingslokal och uppbär bidrag 
från Kinda kommun som en sådan. Föreningen konstaterar dock att uthyrningen av 
samlingslokalen inte räcker till för att klara fastighetens behov av underhåll, drift 
och renoveringsbehov. 

I köpekontraktet från år 1991 finns inskrivet en rätt för Kinda kommun att återta 
ägarskapet för fastigheten i det fall hembygdsföreningen nödgas avyttra 
fastigheten. Föreningen meddelar i skrivelsen att de kan tänka sig att även 
fortsättningsvis kan åta sig att ansvara för den löpande skötseln såsom städning 
och skötsel av den yttre miljön. I det fall kommunen inte övertar ägarskapet 
bedömer föreningen dock att de är tvungna att sälja fastigheten på den öppna 
marknaden. 

Inför kommunfullmäktiges ställningstagande om huruvida kommunen ska utnyttja 
möjligheten att köpa tillbaka fastigheten har ett yttrande inhämtats från 
samhällsbyggnadsnämnden som ansvar för bidrag till allmänna samlingslokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut § 98/2020-04-28 meddelat att nämnden 
inte har någon synpunkt på en eventuell försäljning av föreningshuset i Tidersrum, 
då nämndens åtagande endast berör fördelning av de kommunala bidragen till de 
lokaler som utsetts såsom samlingslokaler i kommunen. Dessa bidrag fortsätter att 
utgå så länge som de aktuella föreningarna fortsätter driva lokalerna såsom 
samlingslokaler enligt det kommunala bidragsreglementet. 

Av samhällsbyggnadsnämndens beslut/ärendebeskrivning framgår även följande: 

Enligt utredningar och beslut i bl. a KS 1978, KF 1994 samt KS 2000 har åtta lokaler, 
med geografisk spridning, utsetts såsom allmänna samlingslokaler i Kinda 
kommun. Utnämningen har inneburit att de ideella föreningar som ägt lokalerna 
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har kunnat uppbära kommunalt bidrag. Bidraget har administrerats och utbetalats 
via samhällsbyggnadsnämnden och tidigare kultur- och fritidsnämnden som 
upprättat reglementen såsom stöd för bidragsfördelningen. Under årens lopp har 
lokaler både utgått och tillkommit, i takt med att ägande föreningar av olika 
anledningar upphört med sin verksamhet eller då behov av nya samlingslokaler 
uppstått. Initiativet har dock alltid legat hos föreningarna, det är där beslut om att 
skapa eller lägga ned en verksamhet har tagits. 

När det gäller den allmänna samlingslokalen i Tidersrum så drivs och ägs denna av 
Tidersrums hembygdsförening. Från samhällsbyggnadsnämndens sida kan bara 
konstateras följande, utifrån det ansökningsunderlag som inkommer inför varje 
bidragsår: 

- samlingslokalen i Tidersrum har endast utnyttjas under 14 tillfällen under 2019, 
varav 9 av dessa tillfällen utgörs av Tidersrums hembygdsförenings egna 
sammankomster. Vid 5 tillfällen har lokalen hyrts ut. Detta ska jämföras med 
övriga samlingslokaler som ligger på en nyttjandefrekvens på mellan 75 och 420 
tillfällen per år. 

- enligt föreningens ekonomiska redovisning för 2019 framgår att intäkterna från 
verksamheten vid samlingslokalen inte täcker befintligt reparationsbehov. 

- närmsta större samlingslokal finns i Ydrefors och Kisa.  
 
Från samhällsbyggnadsnämndens sida finns inga ytterligare medel att tillgå än de 
befintliga samlingslokalsbidragen. Detta bidrag utgår till föreningen så länge som 
den fortsätter äga och driva den aktuella samlingslokalen.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-15 
Samhällsbyggnadsnämnden § 98/2020 
Skrivelse från Tidersrums hembygdsförening  
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§ 98 Dnr 2020-00094  

Skrivelse angående kommunalt övertagande av föreningshuset i 
Tidersrum 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar svara kommunstyrelsen att nämnden inte har 
någon synpunkt på en eventuell försäljning av föreningshuset i Tidersrum, då 
nämndens åtagande endast berör fördelning av de kommunala bidragen till de 
lokaler som utsetts såsom samlingslokaler i kommunen. Dessa bidrag fortsätter att 
utgå så länge som de aktuella föreningarna fortsätter driva lokalerna såsom 
samlingslokaler enligt det kommunala bidragsreglementet.    

Sammanfattning 

Styrelsen för Tidersrums hembygdsförening har i skrivelse ställd till 
kommunstyrelsen begärt ett möte med representanter för Kinda kommun för att 
diskutera frågan om ett eventuellt kommunalt övertagande av föreningshuset i 
Tidersrum. Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-20 att inför ett ställningstagande 
om huruvida kommunen ska utnyttja möjligheten att köpa tillbaka fastigheten, 
behöver även yttrande inhämtas från samhällsbyggnadsnämnden som ansvar för 
bidrag till allmänna samlingslokaler.   

Enligt utredningar och beslut i bl. a KS 1978, KF 1994 samt KS 2000 har åtta lokaler, 
med geografisk spridning, utsetts såsom allmänna samlingslokaler i Kinda 
kommun. Utnämningen har inneburit att de ideella föreningar som ägt lokalerna 
har kunnat uppbära kommunalt bidrag. Bidraget har administrerats och utbetalats 
via samhällsbyggnadsnämnden och tidigare kultur- och fritidsnämnden som 
upprättat reglementen såsom stöd för bidragsfördelningen. Under årens lopp har 
lokaler både utgått och tillkommit, i takt med att ägande föreningar av olika 
anledningar upphört med sin verksamhet eller då behov av nya samlingslokaler 
uppstått. Initiativet har dock alltid legat hos föreningarna, det är där beslut om att 
skapa eller lägga ned en verksamhet har tagits.  

När det gäller den allmänna samlingslokalen i Tidersrum så drivs och ägs denna av 
Tidersrums hembygdsförening. Från samhällsbyggnadsnämndens sida kan bara 
konstateras följande, utifrån det ansökningsunderlag som inkommer inför varje 
bidragsår: 

- samlingslokalen i Tidersrum har endast utnyttjas under 14 tillfällen under 2019, 
varav 9 av dessa tillfällen utgörs av Tidersrums hembygdsförenings egna 
sammankomster. Vid 5 tillfällen har lokalen hyrts ut. Detta ska jämföras med 
övriga samlingslokaler som ligger på en nyttjandefrekvens på mellan 75 och 420 
tillfällen per år. 

- enligt föreningens ekonomiska redovisning för 2019 framgår att intäkterna från 
verksamheten vid samlingslokalen inte täcker befintligt reparationsbehov. 
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- närmsta större samlingslokal finns i Ydrefors och Kisa. 

Från samhällsbyggnadsnämndens sida finns inga ytterligare medel att tillgå än de 
befintliga samlingslokalsbidragen. Detta bidrag utgår till föreningen så länge som 
den fortsätter äga och driva den aktuella samlingslokalen.  

Beslutsunderlag 

Brev från föreningshuset i Tidersrum 

Beslut 202000026.KINKS.§ 59 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kultur och fritid 

Akten 

 






