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Beslut om ansökan om utökat bidrag till Intresseföreningen
Gamla stan
Sammanfattning
När Socialnämnden beslutade om lokalbidrag 2018-11-14 (18/SN 0344, § 219) bedömdes
intresseföreningen ha en god ekonomi. Driftresultatet visade underskott men det fanns eget
kapital (netto 66 500 kr). Föreningen ansökte om 139 000 kr och fick 75 000 kr i bidrag för år
2019. Föreningen ansöker nu om ytterligare 63 000 kr.
Föreningen hyr lokaler (59:an) av Bostadsstiftelsen Platen för 120 872 kr/år (2018).
Föreningen upplåter cafédelen och stora matsalen i föreningens lokaler för fika- och
lunchservering till Motala Legotillverkning AB/Mat & Café (som ägs av Bruno Lindblom)
utan ersättning. Som motprestation står företaget för städning av lokalen samt sköter
bokningar av föreningens lokal, lämnar/tar emot nycklar till de som hyr och administrerar ex.
medlemskort. Intresseföreningen har inte någon anställd.
Föreningens balans- och resultatrapport för 2018 visar resultat netto på 81 000 kr (driftresultat
visade underskott men det finns eget kapital). Lokalbidrag från kommunen om 75 000 kr har
betalats ut i januari. Föreningen har ett ansvar för att hålla sin ekonomi i balans och har
vidtagit vissa åtgärder. Bedömningen är att det inte finns någon akut brist på medel och att
föreningen klarar sig bra år 2019 utan extra tillskott från kommunen.
Av Mål- och resursplan för år 2019 framgår att kommunen satsar på träffpunkter för att skapa
samhörighet. Målsättningen är att skapa en träffpunkt i Gamla stan under år 2019. Hur ett
eventuellt samarbete mellan Intresseföreningen Gamla stan och kommunens träffpunkt kan se
ut är ännu inte färdigutrett.
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Förslag till beslut
1 Ansökan om utökat bidrag beviljas inte.

Bakgrund
Historik
Socialnämnden (2010-11-17, 10/SN 0119, SN § 139) har beslutat om ekonomiskt stöd till
föreningsdriven ideell verksamhet i form av träffpunkt för dagliga aktiviteter och gemenskap
för äldre kan utgå i förhållande till lokaler och med dessa förenade driftskostnader för den
bedrivna verksamheten. Nämnden beslutade även om att regler för ändamålet antas och
inordnas i regler för föreningsbidrag. Några formella riktlinjer upprättades troligen dock inte i
samband med beslutet men vissa ”regler” framgår av tjänsteskrivelsen. Sedan dess har
intresseföreningarna Gamla stan samt Svanen i Borensberg årligen erhållit bidrag.
För närvarande finns en målsättning att skapa träffpunkter för äldre. Av Mål- och resursplan
(s. 8) för 2019 framgår bland annat: ”Skapandet av nätverk och sociala mötesplatser ger
sammanhållning och bryter ensamhet. Tillsammans med förebyggande insatser som främjar
hälsa utgör detta en viktig hörnsten för att kunna möta framtidens resursbehov. Oavsett var i
livet man befinner sig, eller vilket stöd man behöver, ska man känna sig trygg med att vård
och omsorg finns nära om så behövs. För trygghet genom hela livet krävs ett helhetstänk.
Genom att satsa på träffpunkter skapar vi samhörighet. Med anhörigstöd skapar vi en
inkludering. Den nya tekniken hjälper oss skapa förutsättningar för våra äldre, eller personer i
behov av vård och omsorg, att bo kvar hemma längre, om så önskas.”
Av Motala kommuns Äldreplan 2018-2028 Att åldras i Motala kommun (17/KS 0127, KF §
54) framgår att en strategi för ”social gemenskap och meningsfullhet” är ”stöd till den ideella
sektorn och utveckling av lokala mötesplatser” samt ”samla och samordna aktivitetsutbud”.
Socialnämnden har gett Socialförvaltningen i uppdrag att upprätta riktlinjer för lokalbidrag
och det arbetet pågår.
Beslut om lokalbidrag för år 2019
När Socialnämnden beslutade om lokalbidrag 2018-11-14 (18/SN 0344, § 219) bedömdes
föreningen ha en god ekonomi. Rörelseresultatet var cirka -97500 kr och den utgående
balansen var cirka 164 000 kr (netto 66 500 kr). Samtidigt angavs att föreningen bör se över
sina kostnader. Föreningen ansökte om 139 000 kr och fick 75 000 kr i bidrag för år 2019.
Ekonomi
Balans- och resultatrapporten för 2018 visar ett netto på 81 000 kr. I januari har lokalbidrag
om 75 000 kr utbetalats. Bedömningen är att det inte finns någon akut brist på medel och att
föreningen bedöms klara sig bra år 2019 utan extra tillskott från kommunen.
Ansökan om utökat bidrag
I ansökan (som ankom den 3 januari 2019) framgår bland annat att föreningen ansöker om
bidrag med 63 000 kr. Föreningen har farhågor om att behöva ställa in underhållningen under
del av år 2019 på grund av dålig ekonomi. Föreningen har de senaste åren satsat på teknisk

utrustning för att anpassas för uthyrning av lokalen, hörselslinga samt möbler anpassade till
arbetsmiljön (lätta att flytta och stapla).
I samband med att ansökan om utökat bidrag inkom bad Socialförvaltningen (2019-01-07)
om: ”Vilka åtgärder har föreningen vidtagit eller kommer att vidta för ett få ekonomin i
balans? Med åtgärder avses exempelvis höjning av medlemsavgiften, höjning av avgift för
deltagande i aktiviteter, höjning av avgiften för uthyrning av lokalen i andra hand och åtgärder
för att minska utgifterna samt avtal med eventuella sponsorer. Vi önskar handlingsplan för
vidtagna och planerade åtgärder, kopia av Ert hyresavtal med Bostadsstiftelsen Platen samt
kopia av Ert avtal med entreprenören som driver Mat- och café-verksamheten.”
Besök i Intresseföreningens lokaler ”59:an” den 9 januari 2019
Vid besöket överlämnade ordförande Åke Lindberg handlingar vilka sammanfattningsvis
innehöll:
Styrelseprotokoll, avtal Mat & Café, hyresavtal (tilläggsavtal) med Bostadsstiftelsen Platen,
Hyror uthyrning, verksamhetsplan 2018 samt historik. Åtgärder som intresseföreningen avser
att vidta (se bilagor):
- Höja entréavgiften från 60 kr till 80 kr.
- Höja lokalhyrorna från 1 juli 2019 (ex. från 200 kr till 300 kr för medlem).
- I fortsättningen göra i ordning kaffe och bröd till aktiviteterna själva.
- Höja medlemsavgiften från 50 kr till 100 kr från år 2020.
Någon redovisning för vad dessa åtgärder har för effekt på föreningens ekonomi var inte med.
Syftet med besöket var att se hur lokalerna ser ut och hur verksamheten bedrivs.
Intresseföreningen hyr lokalen på Nedre Kaptensgatan 7 (med f.d. adress Drottninggatan 59)
av Bostadsstiftelsen Platen. Lokalen består av en liten matsal (cafédel med fikaservering) med
mindre kök, ett bibliotek, ett rum som används för ex. andakt, en större matsal, en toalett samt
ett kapprum med klädskåp. Motala Legomontering AB (Bruno Lindblom är VD och styrelse),
som driver Mat & Café, hyr köket i anslutning till intresseföreningens lokal från Platen. Köket
ett fullvärdigt kök men används för närvarande endast som ett mottagningskök från 71:an som
lagar maten (tidigare har mat lagats på plats).
Motala Legomontering AB använder cafédelen och stora matsalen i intresseföreningens
lokaler utan ersättning till föreningen. Företaget använder cafédelen kl. 0700-1500 samt stora
matsalen kl. 1030-1400. Som motprestation står företaget för städningen av lokalen m.m. Åke
Lindberg uppger att Bruno Lindbloms företag Mat & Café är intresseföreningens ”länk” mot
gästerna. Företaget sköter bokningar av intresseföreningens lokal, lämnar/tar emot nycklar till
de som hyr och administrerar ex. medlemskort (se bilaga). Intresseföreningen har inte någon
anställd.
Åke Lindberg informerar om att intresseföreningen tidigare har ”legat lågt” vad gäller att göra
reklam för uthyrning av lokalen. Ett tjugotal föreningar är medlemmar i intresseföreningen
och betalar då en lägre hyra (200 kr i stället för icke medlem som betalar 1200 kr/kväll).
Hyran kommer att höjas från 1 juli 2019 (ex. stora o lilla matsalen från 200 kr till 300 kr för
medlemsförening och 1200 kr till 1500 kr för icke medlem). Entrén till arrangemangen
kommer att höjas från 60 kr till 80 kr. Intresseföreningen har diskuterat om att söka
kulturbidrag för sina arrangemang men har hittills inte gjort det.
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