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Hej
Översänder kultur- och fritidsförvaltningens yttrande enligt er remissförfrågan som
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Här kommer vårt svar till kommunledningsförvaltningen. Till vårt diarium KFN 2020/90
Öppna verksamheterna Akka och Gröningen, Socialförvaltningen
Det finns lokalhyreskostnader för Akka och Gröningen, hyresintäkter för köken på båda
ställen, samt hyresintäkter från ytterligare två aktörer på Akka – en fotvård och en frisör.
En tjänst finns på 100%. Verksamheterna sköts genom denna tjänst tillsammans med
eventuella volontärer.
Utöver detta finns intäkter för medlemskort för de pensionärer som nyttjar
verksamheterna.
Det finns troligen en hel del synergieffekter av att lägga socialförvaltningens öppna
verksamheter under kultur- och fritidsförvaltningens kompetens.

De argument som anges i utredningen gäller lokalkostnadsbidrag och lokaloptimering.
I dagsläget får nio pensionärsorganisationer lokalkostnadsbidrag av kommunen.
Av de 320 tkr som är avsatta för verksamhetsbidrag är 205 tkr lokalkostnadsbidrag. Alltså
är besparingarna av minimal art för kommunen som helhet betraktat.
Flera av pensionärsorganisationerna har idag egna verksamhetslokaler som till stor del är
lokalt knutna till den plats där pensionärerna bor, utspridda i och utanför stadskärnan.
Det betyder mycket att ha närhet till sin förening just för denna målgrupp. Väljer man
även att strypa lokalkostnadsbidraget så drabbar detta främst de föreningar som har
lokaler knutna till en plats där pensionärerna bor som inte är i närheten av Akka eller
Gröningen.
Föreningarna har egna lokaler i anslutning till sitt upptagningsområde. Utöver detta är
pensionärsorganisationerna också anslutna med sin verksamhet till studieförbunden som
ger dem subventionerade lokaler och som ger studieförbunden cirkeltimmar.
Frivilligverksamheterna på både Akka och Gröningen är av stor betydelse för hälsan och
välbefinnandet för pensionärer. Verksamheten kan fortsätta att bedrivas med givna
resurser och kan komma att utvecklas i ett längre perspektiv, om vi får fler
pensionärsorganisationer och annan verksamhet att flyttas till kultur- och
fritidsförvaltningen och skapa synergieffekter inom fler ideella verksamheter.
Detta ser vi som en god möjlighet genom att man överför de öppna verksamheterna från
socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden, givet att de ekonomiska förutsättningarna
blir rätt finansierade.
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