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Sammanfattning
I enlighet med de av stadsdelsnämnden antagna riktlinjerna för bidragsgivning till
ideella föreningar ska bidrag till verksamhet med föreningsmedverkan inom äldreomsorgens område utgå till drift av verksamhet inom öppna mötesplatser för äldre i
stadsdelsområdet och då i lokaler som hyrs av förvaltningen för annan verksamhet
för äldre eller i lokaler för vilka annan organisation bidrar med hyran. I övrigt utgår
inga hyresbidrag. Grekiska Kapi-föreningen har till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i
början av år 2008 inkommit med ansökan om bidrag för verksamhetens hyreskostnad, men då stadsdelsnämnden under år 2008 fortfarande innehaft hyresavtalet med
fastighetsägaren och svarat för hyreskostnaden avseende den aktuella verksamhetslokalen, kan förvaltningen endast konstatera att föreningens ansökan avser bidrag till
hyreskostnaden för år 2009. Med hänvisning till de för stadsdelsnämnden gällande
riktlinjerna för bidragsgivning till ideella föreningar, föreslår stadsdelsförvaltningen
att Grekiska Kapi-föreningens ansökan om bidrag till hyreskostnaden för verksamhetslokalen i Rinkeby för år 2009 avslås. Från och med våren 2009 förläggs föreningens verksamhet till Äldrecentrums lokaler i Rinkeby
Bilaga
1. Skrivelse/ansökan om bidrag från Grekiska Kapi-föreningen, inkommen 2008-02-05.
2. Skrivelse/ansökan om bidrag från Grekiska Kapi-föreningen, inkommen 2008-04-14.
3. Skrivelse angående medlemsantal m.m., inkommen 2008-04-29.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområdet äldreomsorg efter diskussioner och
samråd med äldreförvaltningen och Grekiska Kapi-föreningen.
Ärendet
Vid sitt sammanträde den 23 april 2008 beslöt Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om
Riktlinjer för bidragsgivning till ideella föreningar. Av riktlinjerna framgår att bidrag
till verksamhet med föreningsmedverkan inom äldreomsorgens område ska utgå till
drift av verksamhet inom öppna mötesplatser för äldre i stadsdelsområdet. Verksamheten inom de öppna mötesplatserna ska vända sig till alla äldre oavsett etnisk bakgrund eller religiös tillhörighet och även drivas i samverkan med förvaltningen.
Verksamheten ska bedrivas i lokaler som hyrs av förvaltningen för annan verksamhet för äldre eller i lokaler för vilka annan organisation bidrar med hyran. Enligt gällande riktlinjer utgår i övrigt inga hyresbidrag till ideella föreningar för äldreverksamhet i stadsdelsområdet. Föreningar med äldre medlemmar är välkomna att delta i
verksamheten vid befintliga öppna mötesplatser inom stadsdelsområdet.
Den verksamhet som Grekiska Kapi-föreningen bedriver vänder sig i huvudsak till
personer 65 år och äldre, men även yngre medlemmar och förtidspensionärer är välkomna. Föreningen har drygt 110 medlemmar av vilka huvudparten är hemmahörande i Rinkeby, Akalla, Husby och Kista, men medlemmar kommer även från såväl
andra delar av Stockholm som från andra kommuner i Stockholmstrakten. Verksamheten bedrivs sedan ett flertal år tillbaka i lokaler med adress Västerby Backe 12 i
stadsdelen Rinkeby. Fastighetsägare är Svenska Bostäder AB och den tidigare
Rinkeby stadsdelsnämnd och nuvarande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har hyresavtal med fastighetsägaren och betalar hyran för lokalerna. Grekiska Kapi-föreningen
har under åren hyresfritt haft tillgång till lokalerna för verksamheten.
Föreningen har till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i början av år 2008 inkommit med
ansökan om bidrag för verksamhetens hyreskostnad, men då stadsdelsnämnden under år 2008 fortfarande innehaft hyresavtalet med fastighetsägaren och svarat för
hyreskostnaden avseende den aktuella verksamhetslokalen, kan förvaltningen endast
konstatera att föreningens ansökan avser bidrag till hyreskostnaden för år 2009.
Föreningen har tidigare under åren ansökt om bidrag från äldrenämnden och har för
år 2007 och år 2008 beviljats verksamhetsbidrag om 260 000 kronor för vardera
åren.
Förvaltningens kommentarer och synpunkter
Med hänvisning till de för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd gällande riktlinjerna för
bidragsgivning till ideella föreningar, föreslår stadsdelsförvaltningen att Grekiska
Kapi-föreningens ansökan om bidrag till hyreskostnaden för verksamhetslokalen i
Rinkeby för år 2009 avslås.
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Förvaltningens hyresavtal med fastighetsägaren, Svenska Bostäder AB, är uppsagt
och löper ut den 30 november 2009.
Som ovan nämnts har föreningen under tidigare år beviljats verksamhetsbidrag från
äldrenämnden. För år 2009 har föreningen hos äldrenämnden ansökt om bidrag för
såväl verksamheten som hyreskostnaden.
Föreningens lokalfråga har under år 2008 vid ett flertal tillfällen diskuterats i möten
med representanter för stadsdelsförvaltningen, äldreförvaltningen och Grekiska
Kapi-föreningen. Det har då bl.a. kunnat konstateras att även äldrenämnden ser över
sin bidragsgivning avseende hyreskostnader, i syfte att därigenom kunna frigöra medel till verksamhet. Äldrenämnden har uppdragit åt äldreförvaltningen att återkomma med förslag på hur olika frivilligorganisationers verksamheter skulle kunna samlokaliseras.
Efter förevarande diskussioner mellan ovan nämnda parter har Grekiska Kapiföreningen beslutat att förlägga sin verksamhet till Äldrecentrums lokaler i Rinkeby,
som utgör den öppna mötesplatsen för äldre i denna stadsdel och för vilka lokaler
stadsdelsförvaltningen betalar hyra.
Vid sitt sammanträde den 18 november 2008 beslöt äldrenämnden att för år 2009
bevilja Grekiska Kapi-föreningen ett bidrag om totalt 345 000 kronor. För att ge föreningen förutsättningar att tillsammans med stadsdelsförvaltningen planera integration av verksamheten i Äldrecentrums lokaler i Rinkeby, beslöt äldrenämnden att
bidraget med 260 000 kronor avser verksamhetsbidrag och 85 000 kronor ett hyresbidrag för den nuvarande lokalen avseende det första halvåret 2009.
Grekiska Kapi-föreningen och stadsdelsförvaltningen har i samråd beslutat att flytten av föreningens verksamhet till Äldrecentrums lokaler ska genomföras så snart
som möjligt under våren 2009.
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