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Äskande om bidrag till Djursholms kapell
Bakgrund
Stiftelsen Djursholms kapell har i skrivelse daterad 2009-09-25 inkommit
med begäran om bidrag för täckande av del av kostnad för renovering av
kapellbyggnadens yttertak mm. Totalt beräknas renoveringen uppgå till 1,6
mkr. Finansieringen förutsätts ske genom Danderyds församling 700 tkr,
Danderyds kommun 700 tkr, Länsstyrelsen 50 tkr och stiftelsens egna medel
150 tkr.
Stiftelsens verksamhet, den nu aktuella renoveringen och stiftelsens ekonomi presenteras närmare i bifogat material.
Kommunledningskontorets yttrande
Inledningsvis vill kommunledningskontoret kort beröra den kommunala
kompetensen i fråga om bidrag till verksamheter med religiös inriktning.
I rättspraxis tillämpas generellt en restriktiv hållning till att en primärkommun lämnar bidrag till verksamhet av utpräglad religiös art. Religiösa inslag
i en verksamhet utgör dock i sig inget hinder för kommunala bidrag. Bidrag
till ungdomsverksamhet bedriven av religiösa samfund och bidrag till lokaler för sådan verksamhet bedöms tillhöra den kommunala kompetensen.
Detsamma gäller bidrag till kyrkliga lokaler när de bedömts uppfylla kraven
som allmän samlingslokal.
I kontakt med Stiftelsens ordförande framkommer att de tillfällen som kapellet fungerar som en för allmänheten öppen samlingssal, begränsas till
cirka 5-6 konserter per år med egen eller gästande kör. Stiftelsen bedriver,
utöver konfirmationsläsning, ingen ungdomsverksamhet
Kommunledningskontoret gör bedömningen att stiftelsens kapell, och den
verksamhet som bedrivs i kapellet, inte kan betraktas som allmän samlingsplats för kommunens invånare och att ett beviljande av ett bidrag därför inte
är förenligt med vad som ingår i den kommunala kompetensen.
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Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan från Stiftelsen Djursholms
kapell rörande bidrag för täckande av del av kostnader för renovering av kapellbyggnadens yttertak mm.

Johan Haesert
Kommundirektör
Bilaga:
1. Ansökan med bilagor från Stiftelsen Djursholms kapell, daterad
2009-09-25
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