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Ansökan om kompletterande föreningsbidrag från RSMH
Söder om Söder
Förslag till beslut
Bidrag om 12 000 kronor beviljas för år 2006 utöver de 7 000 kronor som
beviljats 06-04-20.
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Stadsdelsdirektör

Kristina Goldring
Chef beställaravdelningen äldre
och funktionshindrade

Sammanfattning
Enskede-Årsta stadsdelsnämnd kan bevilja ekonomiskt bidrag till
organisationer, vars verksamhet kompletterar och stödjer nämndens
ordinarie verksamhet riktad till äldre och funktionshindrade. Bidrag
beviljas endast till verksamheter inom stadsdelen Enskede-Årsta eller till
regionala verksamheter där stadsdelen ingår och om viss andel av medlemmarna bor inom stadsdelsområdet.
Nämnden har den 06-04-20 fattat beslut om fördelning av de 100 000
kronor som, i stadsdelsnämndens budget för år 2006, avsatts för
föreningar.
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Ärendets beredning
Ärendet har handlagts inom beställaravdelningen äldre och funktionshindrade.
Bakgrund
Enskede-Årsta stadsdelnämnd kan bevilja ekonomiskt bidrag till
organisationer, vars verksamhet kompletterar och stödjer nämndens
ordinarie verksamhet riktad till äldre och funktionshindrade enligt beslut
01-08-30. Beslut om bidragsgivning fattade stadsdelsnämnden 02-02-21.
Se bilaga 1.
Nämnden har den 06-04-20 fattat beslut om fördelning av de 100 000
kronor som, i stadsdelsnämndens budget för år 2006, avsatts för
föreningar.
Allmänna förutsättningar och grundläggande villkor
Bidrag beviljas endast till verksamheter inom stadsdelen Enskede-Årsta
eller till regionala verksamheter där stadsdelen ingår och om viss andel av
medlemmarna bor inom stadsdelsområdet. Hänsyn ska tas till andelen
Enskede-Årstabor inom föreningen vid fördelning av bidrag.
Organisationer som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd beviljas
endast undantagsvis bidrag från stadsdelsnämnden. Undantag kan göras
om verksamheten är förlagd till området och bedöms i hög grad komma
medborgarna i stadsdelen tillgodo. Om bidrag utgår från annan bidragsgivare påverkar detta bedömningen i det enskilda fallet. Bidrag utgår då
endast undantagsvis.
Ansökande organisation
RSMH Söder om Söder har totalt 152 medlemmar varav 18 är boende i
Enskede-Årsta. RSMH står för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
och är en stödförening för psykiskt sköra i stadsdelarna Farsta, Skarpnäck,
Enskede-Årsta och Vantör. Föreningen samverkar med olika enheter inom
förvaltningen.
Den huvudsakliga inriktningen är olika kulturaktiviteter och att genom
bland annat kamratstödjande verksamhet verka för de som hotas bli, eller
varit drabbade av sociala eller psykiska svårigheter. Målet är att hitta
aktiviteter som intresserar medlemmarna. Uppsökande verksamhet
bedrivs.
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Verksamheten bedrivs främst genom medel från socialtjänstförvaltningen
som för 2006 har beviljat föreningen ett bidrag på 343 000 kronor. Andra
bidragsgivare har varit Farsta-, Vantör-, Skarpnäck- och Enskede-Årsta
stadsdelsförvaltningar. Sidointäkter är olika fondmedel och viss
försäljning.
Föreningen ansöker nu om kompletterande bidrag om 23 000 kronor för
öppen träffpunkt. Träffpunkten hålls öppen 48 timmar i veckan mellan
kl.13-21 mån-lör. Inom den öppna träffpunkten bedrivs olika studiecirklar
såsom data, måleri, keramik, sång, yoga och manusförfattande.
Studiecirkelverksamheten utgår från var och ens intresse och motivation.
Ledare för cirklarna rekryteras från studieförbundet Vuxenskolan.
Förvaltningens förslag
En andel av de personer som deltar i verksamheten bor i Enskede-Årsta.
Förvaltningen gör bedömningen att RSMH:s verksamhet är ett viktigt
komplement till förvaltningens insatser och bidrar till att förbättra
livssituationen för personer med psykisk problematik. Förvaltningen
beviljade föreningen ett ytterligare bidrag om 12 000 kronor för år 2005
och föreslår att föreningen beviljas ytterligare 12 000 kronor även för år
2006.
Bilagor
1. Ansökan om bidrag
2. RSMH Söder om Söder – en kort instruktion
3. Förslag till verksamhetsplan 2006
4. Verksamhetsberättelse 2005

