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Tjänsteskrivelse 

D nr 

Kontor 

Kultur- och 
fritidskontoret 

Handläggare 

Susanne Bergström 
08-523 01094 
susanne.bergstrom@sodertalje .se 

V årdinge-Mölnbo kom m undelsnämnd 

Ansökan om bidrag 2017-2019 
D nr 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningert Folkets Park i Mölnbo har ansökt om ett treårigt föreningsbidrag på 300 tkr 

per år. Föreningen önskar också fortsätta med avtalsperiod på tre år. Ansökan avser drift 

och verksamhet i Föreningen Folkets hus i Mölnbo samt verksamhetsutveckling för 

bioverksamheten som nu varit igång en avtalsperiod. 

l (2) 

Föreningen Folkets Park har haft 3 årigt avtal och kontoret föreslår att fortsätta med treårigt 

avtal. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-15 

Kultur- och fritidskontorets avtalsförslag 

Föreningen Folkets Park i Mölnbo bidragsansökan 

Kultur- och fritidskontorets förslag till nämnden: 

• Föreningen Folkets Park har haft 3 årigt avtal och förslaget är att fortsätta i 

treårsperiod även för nästkommande avtalsperiod 2017-2019. 

• Föreningen Folkets Park i Mölnbo erhåller 300 tkr i bidrag för 2017, 305 tkr i 

bidrag för 2018 och 31 O tkr i bidrag för 2019 i enlighet med villkor i upprättat 

avtal. 

• Nämndordförande ges i uppdrag att teckna erforderliga avtal. 

Campusgatan 26 

151 89 Södertä l je 

Tfn 08-523 010 00 

sodertalje.kommun@sodertalje.se 
www.sodertalje.se 
Org-nr 212 000-0159 

Bankgiro 5052-6854 
Postgiro 865800-7 
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lAnders Siljelöf ',, ' 

F ö rening och anläggni ·, ~SG~ef 
Förening och anläggning 
Telefon (direkt): 08 523 028 62 
E-post: anders .siljelof@sodertalje.se 

Beslutet skickas till 
Föreningen Folkets Park i Mölnbo 

Kof/Fritid- och föreningsenheten!Susanne Bergström 

Vårdinge-Mölnbo kdn 
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Södertälje ko.~mun Ansökningsuppgifter för 
K~ltur~ och fntlds~ont~rf{ommundelsspecifika föreningar/ Vårdinge-Mölnbo 
Forenmg och anlaggn1ng 

2017-02-02 

151 89 Södertälje 
Mail: boka@sodertalje .se 

Ansökningsdata 
Ansökningsnr.: 2444 
status: 

Diarienummer: 

AnsökningsdaL 

Verksamhetsår: 

Beslut: 

Övriga upp/. : 

Beräkning 
Förslagsbelopp: 

Avdrag%: 

Beslutat belopp: 

Signatur: 

Ansökningsdata 
Rubrik 

2017-01-22 

2017 

SEK 

0% 

SEK 

Aktuellt antal betalande medlemmar 
Medlemmar folkbokförda i Södertälje 
Pojkar/Män 0-20 år 
Pojkar/Män 21-64 år 
Pojkar/Män 65 år och äldre 
Totalt antal Pojkar/Män i Södertälje 
Flickor/Kvinnor 0-20 år 
Flickor/Kvinnor 21-64 år 
Flickor/Kvinnor 65 år och äldre 
Totalt antal Flickor/Kvinnor i Södertälje 
Totalt antal medlemmar i Södertälje 
Medlemmar folkbokförda utanför Södertälje 
Pojkar/Män 0-20 år 
Pojkar/Män 21-64 år 
Pojkar/Män 65 år och äldre 
Totalt antal Pojkar/Män utanför Södertälje 
Flickor/Kvinnor 0-20 år 
Flickor/Kvinnor 21-64 år 
Flickor/Kvinnor 65 år och äldre 
Totalt antal Flickor/Kvinnor utanför Södertälje 
Totalt antal medlemmar utanför Södertälje 
Totalt antal medlemmar i föreningen 
Totalt antal familjemedlemsskap 
Ändamål för sökt bidrag 
Kort beskrivning 

Kunddata 
Kortnamn: FFPM 
Kundnummer: o 
Namn: Föreningen Folkets Park i Mölnbo upa 
Gl O 

Adress: Baldersvägen 3 
Postnr. ort: 153 60 Mölnbo 
Tel. arbete: 0158-60092 
Tel. bostad: 0158-60440 
Telefax: 

Organisationsnr.: 715600-0189 
Kontotypikon to: nr: 

Avslag/Bevakning 
Avlagsdatum: -
Meddelande: 

Registrerat ansökningsvärde 

o 
o 
o 

· a 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Ändamålet med ansökan är att hålla lokaler för de 
grupper som saknar eller har dålig tillgänglighet till 
mötesplatser. l vilket ingår att stödja Nattvandrarna med 
att utveckla lokaler för ungdomar. Att fortsatt utveckla 
parken som spelplats tillsammans med kulturutövare. 
Att sträva efter en bredd i utbudet på Biografen. Att 
kunna visa allt från smala dokumentärfilmer till 
storslagna hollywoodproduktioner. Ändamålet med 



Södertälje kommun Ansökningsuppgifter för 2017-02-02 

K~ltur~ och fritids~ont~rf<ommundelsspecifika föreningar/ Vårdinge-Mölnbo 
Foren1ng och anlaggnmg 
151 89 Södertälje 
Mail: boka@sodertalje.se 

Ansökningsdata 
Ansökningsnr.: 

status: 

Diarienummer: 

Ansökningsdat : 

Verksamhetsår: 

Beslut: 

Övriga upp/.: 

Beräkning 
Förslagsbelopp: 

Avdrag%: 

Beslutat belopp: 

Signatur: 

Ansökningsdata 
Rubrik 

Sökt belopp 

2444 

2017-01 -22 

2017 

SEK 

0% 

SEK 

Belopp (ej mellanslag, kommatecken eller kr) 

Rapportnamn BIDRAG·ANSÖKAN 

Kunddata 
Kortnamn: FFPM 
Kundnummer: o 
Namn: Föreningen Folkets Park i Mölnbo upa 
GlO 

Adress: Baldersvägen 3 
Postnr. ort: 153 60 Mölnbo 
Tel. arbete: 0158-60092 
Tel. bostad: 0158-60440 
Telefax: 

Organisationsnr.: 715600-0189 
Kontotyplkonto: nr: 

Avslag/Bevakning 
Avlagsdatum: -
Meddelande: 

Registrerat ansökningsvärde 

ansökan är också att kunna möte de kraftigt ökade 
kostnaderna för biografen service och supportavtal samt 
det löpande underhåll av huset och parken. Även att ge 
nödvändig service till hyresgäster och vår egen 
verksamhet i form av lokalvård och vaktmästeri. 

300000 

2 
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Avtal med Föreningen Folkets Park i Mölnbo 
inom södertälje kommun. 

§l Parter 
Avtal har träffats mellan Södertälje kommun, Vårdinge/Mölnbo 
kommundelsnämnd, nedan kallad KDN och Föreningen Folkets Park i Mölnbo 
upa (org. nr. 715600-0189), nedan kallad föreningen. 

§ 2 Omfattning 
Föreningen erhåller från KDN ett bidrag, i den utsträckning, under de 
förutsättningar och i de former som framgår av detta avtal. Föreningen förbinder 
sig att genomföra verksamhet i Södertälje med inriktning, omfattning och form 
som framgår av detta avtal. 

§ 3 Avtals tid 
Avtalet gäller för perioden 20 l 7-01-0 l till och med 2019-12-31. Avtalet upphör 
automatiskt vid avtalsperioden utgång utan särskild uppsägning. 

§ 4 Allmänna Riktlinjer 
Föreningen skall följa kommunens allmänna riktlinjer för föreningsbidrag. 

§ 5 Samråd 
Föreningen är en ideell förening med fullt ekonomiskt ansvar för sin verksamhet 
i Södertälje kommun. Samråd med KDN gällande verksamhetens innehåll och 
utformning ska ske minst en gång varje verksamhetsår. 

§ 6 KDN prestation 
• Föreningen erhåller ett verksamhetsbidrag på 300 000 per år. 
• Biljettintäkterna för bioverksamheten tillfaller föreningen. 
• Intäkterna för uthyrning tillfaller föreningen. 

§ 7 Föreningens prestation 
• Föreningen ansvarar för drift och investeringar i Folkets park. 
• Föreningen tillhandahåller lokaler för uthyrning mot en av föreningen 

fastställd taxa. 
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• Föreningen ansvarar för att ungdomsverksamhet som bedrivs i lokalerna är 
drogfri (upp till 18 år). 

• Föreningen upplåter kostnadsfritt lokaler till ideella föreningar som har sitt 
säte i Vårdinge kommundel och till kommundelsnämndens egna 
arrangemang. 

• Föreningen äger rätt att anvisa lämpliga ersättningslokaler. Bokningar med 
intäkter ges företräde. Föreningen skall i god tid meddela hyresgäster om 
bokade arrangemang måste flyttas . 

• Föreningen administrerar lokalbokningen själv. 
• Föreningen har ansvar för att bedriva biografverksamheten under perioden 

sept-maj. Föreningen åläggs att regelbundet visa barn och ungdomsfilm 
under denna period. 

• Föreningen betalar avgifter för det tecknade serviceavtalet på 
bioutrustningen. 

• Föreningen upplåter lokaler för Nattvandrarna i Mölnbo att bedriva 
ungdomsverksamhet. 

§ 8 Förnyat avtal 
Under andra halvåret 2019 möts parterna för att diskutera eventuellt nytt avtal 
för perioden efter den 31 december 2019. 

§ 9 Hävning 
Part rar häva detta avtal om motpart inte följer sina åligganden enligt avtal och 
rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftligt påpekande. För hävning fordras att 

avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. 

§ 10 Uppsägning i förtid 
Vill någon av parterna säga upp detta avtal med avslutning före avtalstidens 
utgång, måste uppsägning ske skriftlig med angivande av orsak, senast 6 
månader före den tid då man vill att avtalet ska upphöra 

§ 11 Väsentligt förändrade förutsättningar 
Skulle de förutsättningar som legat till grund för detta avtal väsentligen 
förändras under avtalsperiodens och detta inte sker tillföljd av avtalsbrott, ska 
parterna i samråd besluta om justeringar, omfattning eller uppsägning av avtalet. 

Med väsentligt förändrade förutsättningar förstås här bland annat en för 
föreningen förändrad associationsform, så som en övergång från ideell 
föreningen till ekonomisk förening, handelsbolag eller aktiebolag, eller annan 
associationsform. 
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Ytterligare kan en kraftiga ekonomiska neddragning av anslagen till KDN 
utgöra en sådan väsentlig förändrad förutsättning . 

KDN har vid sådant samråd, i det fall parterna inte kan nå en överenskommelse i 
frågan, rätt att ensidigt avgöra huruvida de förutsättningar som legat till grund 
för detta avtal väsentligt förändrats. 

§ 12 Tvist 
Tvister angående detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 

§ 13 Gällande avtal 
Detta avtal ersätter alla tidigare avtal mellan föreningen och KDN. 
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt 
exemplar. 

§ 14 Övrigt 
Avtal om samverkan i utveckling av mobil biograf finns upprättat mellan 
föreningen och kultur och fritidskontoret daterat 29 april2013 . . 

Södertälje den ___ / ___ 2017 

För Vårdinge/Mölnbo kommundels
nämnd 

Caroline Andersson 
Vice ordförande 

Södertälje den __ _____:/ ___ 2017 

För Föreningen Folkets Park i 
Mölnbo 

Björn Eriksson 
Ordförande 


