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Kista stadsdelsförvaltning

Handläggare: Rune Lagerqvist
Tfn: 50801300

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ansökan om bidrag från Kista FC till Akalla By
Förslag till beslut
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar avslå Kista FC:s ansökan om stöd
för renovering av kök samt årligt driftbidrag för Akalla By.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Rune Lagerqvist
Avdelningschef

Sammanfattning
Kista FC har ansökt om 280.000 kr i bidrag från stadsdelsnämnden för
renovering av kök samt årligt driftbidrag för drift i Akalla By. Stadsdelsförvaltningen föreslår att ansökan avslås då stadsdelsnämnden inte kan ge
investeringsbidrag till investering i fastighetskontorets lokaler, utan detta
ankommer på fastighetsägaren. Driftbidrag ansvarar kulturförvaltningen
för sedan bl.a. Akalla By betraktats som en regional anläggning som borde
få centralt stöd. Stadsdelsförvaltningen anser att kulturförvaltningen måste
ta ett odelat ansvar för verksamheten och därför avslås bidragsansökan om
ett lokalt årligt stöd. Smärre specifika arrangemangsbidrag kan fortsätta att
utgå från nämndens kulturbudget efter särskild ansökan.
Bilaga
Ansökan
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Bakgrund
Akalla Bys café drevs fram till juni 2002 i stadsdelsförvaltningens regi.
Efter att verksamheten annonserats ut för extern drift utsågs Kista FC att
överta verksamheten. Kista FC har bedrivit en mycket förtjänstfull
verksamhet med bra öppethållande och god öppen fritidsverksamhet.
Föreningen har en livlig daglig verksamhet och har stått för en stor del av
fritidsutbudet i stadsdelen under lov och helger med inriktning på
breddaktiviteter och idrott för såväl pojkar som flickor. Sommartid har
bedrivits dagkoloniverksamhet och internationellt samarbete.
För att kunna upprätthålla en god standard och generöst öppethållande av
f.d. kvartersgården har ett samarbete inletts med Kista dagliga verksamhet
som skött caféet vardagstid.
I Akalla By finns även 4H:s uppskattade djurverksamhet, en fritidsverksamhet för mellanstadiebarn som drivs på entreprenad av Unga Örnar, ett
privat drivet keramikkollektiv med bl.a. ungdomsverksamhet samt en av
landets bästa bangolfbanor som drivs av en förening. Förvaltningen hyr
även i Norra flygeln för verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vidare finns en stödförening för Akalla By som bedriver arrangemangsverksamhet med de traditionella festerna samt en hembygdsförening.
Akalla By och Husby Gård har tidigare varit en verksamhet som stadsdelsnämnden ansvarat för. Genom att deras verksamhet fått en stor regional
betydelse som stadsdelsnämnden haft svårt att ensam finansiera, centraliserades dessa verksamheter under kulturnämndens ansvar år 2004. Olika
föreningar som bedrivit verksamheterna i Akalla By och Husby Gård har
därefter erhållit driftbidrag från kulturnämnden och fastighetsägaren,
stadens fastighetskontor, har hyrt ut lokaler direkt till föreningarna. Enda
förhyrningar som stadsdelsnämnden har kvar är lokaler där den bedriver
egen verksamhet. Vidare har stadsdelsnämnden parkansvar för utemiljön
och lekparken.
Ansökan om bidrag
Kista FC har ansökt om ett engångsbelopp om 180.000 kr för renovering
av Akalla Bys kök samt ett årligt driftbidrag om 100.000 kr för Akalla Bys
drift. Bidragsansökan bifogas.
Förvaltningens synpunkter
Totalt beräknas ombyggnaden till 470.000 kr exkl. ombyggnad av ventilationen, varav 180.000 kr söks av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Vidare
söks som nämnts ett årligt driftbidrag från nämnden om 100.000 kr.
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Byggnaderna i Akalla By ägs av fastighetskontoret och de hyrs ut direkt
till föreningar och andra hyresgäster. Staden har numera renodlat fastighetsansvaret så att alla byggnader på parkmark ska förvaltas av fastighetskontoret och inte av stadsdelsförvaltningarna. Behov av ombyggnader av
lokaler för att tillgodose hyresgästernas behov får ske av fastighetsägaren
alternativt hyresgästen.
Stadsdelsförvaltningen anser att det är fastighetsägarens ansvar att tillhandahålla funktionella lokaler och stå för investeringen och täcka den
inom ramen för hyran. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avslår
ansökan om investeringsbidrag.
I samband med att ansvaret för Akalla By lades centralt under kulturnämnden överfördes stadsdelsnämndens anslag för verksamheten och
bidrag skulle i fortsättningen ges från kulturnämnden. Enligt Kista FC
söks nu bidrag från stadsdelsnämnden i första hand beroende på att
kulturnämnden minskat sina anslag till föreningen. Stadsdelsförvaltningen
får dock konstatera att det inom staden är kulturnämndens – och inte
stadsdelsnämndens – uppgift att svara för driftbidrag till Akalla By.
Förvaltningen föreslår därför att även ansökan om driftbidrag avslås.
Stadsdelsnämnden ger vissa mindre arrangemangsbidrag till specifika
arrangemang till Akalla bys föreningar liksom andra föreningars arrangemang. Dessa anslag är dock mycket begränsade och inte av generell natur.
Smärre arrangemangsbidrag medges via stadsdelsnämndens kulturbudget
efter ansökan.
Slut

