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Dnr 2011/466-70

Föreningslokaler
Bilagor: Tjänsteutlåtande föreningsbidrag

Ärendebeskrivning
De föreningar som f.n. disponerar lokalen på Kronan har nu möjlighet att hyra
mera centralt belägen lokal – den lokal som TV 4 lämnar på Storgatan.
Hyreskostnaden kommer då att överstiga den tidigare hyreskostnaden.
Ekonomiska förutsättningar
Budgeten för föreningsbidrag år 2011 uppgår till 2 493 tkr. Föreningsbidraget
har uppräknats med 1,5 % årligen som förutsätts även gälla i framtiden.
Lokalhyror för samtliga föreningar som erhåller föreningsbidrag 2011 uppgår
till 963 tkr. För verksamhetsdelen kvarstår 1 344 tkr samt en ”reservpott” på
186 tkr. Hyran för den nya lokalen uppgår till 690 tkr/år exkl. moms.
Frågan hur differensen i hyreskostnad ska kunna lösas utan att det inkräktar
på bidraget till de berörda verksamheterna måste lösas. Socialförvaltningen ser
en lösning i detta, genom att själv ställa upp som hyresgäst/kontraktstecknare
för lokalen, om förvaltningen till dess kostnadstäckning nås, kan garanteras att
erhålla medel från kommunen centralt för ökade kostnader i samband med
detta.

Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
-

Socialförvaltningen är hyresgäst/kontraktstecknare för de
föreningar som kommer att hyra in sig i den lokal som TV 4 lämnar på
Storgatan så kallade ”TV 4-huset”.
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Om det uppstår ökade kostnader ska socialförvaltningen begära
täckning för dessa centralt i kommunen.

Yrkanden
Per Tjärdalen (M) och Sofie Pettersson yrkar avslag till förslaget.
Ordföranden tillsammans med övriga ordinarie ledamöter enligt
närvarolista för Socialdemokraterna samt Ayse Dyuar (MP), yrkar bifall till
förslaget.
Ordförande ställer de båda förslagen, avslag respektive bifall, mot varandra
och finner att bifall till förslag är antaget.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar således
- bifall till att Socialförvaltningen är hyresgäst/kontraktstecknare
för de föreningar som kommer att hyra in sig i den lokal som TV
4 lämnar på Storgatan så kallade ”TV 4-huset” samt
- om det uppstår ökade kostnader ska socialförvaltningen begära
täckning för dessa centralt i kommunen.
_____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Reservationer
Per Tjärdalen (M) och Sofie Pettersson reserverar sig mot beslutet.

Beslutsexpediering
Anita Geijer, Kommunala Tillgänglighetsrådet, Thore Keisu
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