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Återtagande av driften av träffpunkten 
Storgatan 11 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta 

att äldrenämnden övertar driften av träffpunkten Storgatan 11 från och med 1 januari 
2020 och 

att bevilja Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) 40 000 kr i bidrag för 
anordnande av programverksamhet på träffpunkten Storgatan 11 under första 
halvåret 2020. 

Sammanfattning 

Träffpunkten Storgatan 11 drivs sedan 1 januari 2012 av Uppsala 
pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS). Driften av träffpunkten finansieras genom 
ett föreningsbidrag om 1 250 000 kr från äldrenämnden. Utöver detta finansierar 
äldrenämnden även hyreskostnaden om cirka 1 150 000 kr. 

Det har sedan övertagandet inte funnits något fastställt uppdrag/avtal gällande själva 
driften mellan äldrenämnden och UPS, vilket har lett till en otydlighet gällande 
ansvaret för driften av träffpunkten. Föreningsbidrag bedöms vara en felaktig 
finansieringsform för drift av en träffpunkt, vilket innebär att äldrenämndens föreslås 
överta driften av träffpunkten Storgatan 11 från och med 1 januari 2020. För att 
säkerställa fortsatt programverksamhet på träffpunkten föreslås UPS tilldelas ett 
bidrag om 40 000 kr för anordnande av denna verksamhet under första halvåret 2020. 

Ärendet 

Träffpunkten Storgatan 11 drivs sedan 1 januari 2012 av Uppsala 
pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS). Driften av träffpunkten finansieras genom 
föreningsbidrag från äldrenämnden. Träffpunkten skiljer sig åt från övriga träffpunkter 
inom äldrenämnden i att det främst har karaktären av ett föreningarnas hus, där 
pensionärsföreningarna bedriver sina aktiviteter. Föreningsbidraget för 2019 
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motsvarar 1 250 000 kr och avser i huvudsak personalkostnader till två årsarbetare 
samt kostnader för städ och larm. Utöver detta har UPS anställt en webbredaktör på 
deltid. Äldrenämnden finansierar även hyreskostnaden om cirka 1 150 000 kr samt 
kostnad för el. Stadsbyggnadsförvaltningen är förstahyresgäst och ä ldreförvaltningen 
är andrahyresgäst för lokalen. ÄLF upplåter sedan i sin tur lokalen till UPS. Nuvarande 
kontrakt löper till 2024-06-30 med möjlighet till förlängning om fem år. 

Det har sedan övertagandet inte funnits något fastställt uppdrag/avtal gällande själva 
driften mellan äldrenämnden och UPS vilket har lett till en otydlighet gällande ansvaret 
för driften av träffpunkten. Det har exempelvis handlat om ansvar för inventarier och 
telefon- och internetförsörjning. Eftersom UPS är en extern part betalar de mer för 
sådant som telefon, internet, städ än vad kommunen hade behövt göra för samma 
leverans. UPS har inga egna ekonomiska medel förutom föreningsbidraget från 
nämnden. Det har inneburit att löpande kostnader som uppkommit och som inte 
täckts av bidraget, resulterat i nya löpande anslagsäskanden från UPS sida. 

Äldreförvaltningen bedömer att föreningsbidrag är en felaktig finansieringsform för 
drift av en träffpunkt. Då finansieringen så tydligt avser drift av träffpunkten så är det 
ett köp av tjänst, vilket innebär att nämnden betalar en ersättning och förväntar sig en 
viss motprestation. Verksamheten på Storgatan 11 är uppskattad av besökarna på 
träffpunkten och det är för äldrenämnden av största vikt att verksamheten kan 
fortsätta. Med anledning av detta föreslår äldreförvaltningen att äldrenämnden återtar 
driften av träffpunkten på Storgatan 11 från och 1 januari 2020. 

En viktig del av verksamheten på träffpunkten är den programverksamhet bestående 
av främst föreläsningar med inbjudna föreläsare som erbjuds regelbundet till 
träffpunktens besökare. För att säkerställa att denna verksamhet ska kunna fortgå 
föreslås UPS tilldelas medel för anordnande av programverksamheten under första 
halvåret 2020. 

Ekonomiska konsekvenser 

Övertagandet av träffpunkten bör inte innebära några negativa ekonomiska 
konsekvenser i form av merkostnader för äldrenämnden, då nämnden redan står för 
merparten av kostnaderna för driften av träffpunkten. Eventuella merkostnader 
gällande personal kan uppstå samtidigt som löpande driftskostnader avseende till 
exempel IT-kostnader och städ blir lägre i och md kommunal drift. 

Konsekvenser för jämställdhet 

Ärendet medför inga konsekvenser avseende jämställdhet. 

Tillgänglighet 

Ärendet medför inga konsekvenser avseende tillgänglighet. 

Äldreförvaltningen 

Carina Juhlin 

Förvaltningsdirektör 
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