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VERKSAMHETSOMRÅDET ÄLDREOMSORG

Handläggare: Ewa-Britt Ek
Telefon: 08-508 01 401
Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ansökan om fortsatta medel till Öppen dagverksamhet i Rinkeby för äldre kvinnor med turkisk
bakgrund

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avslår ansökan om medel för fortsatt drift av Öppna dagverksamheten i
Rinkeby för äldre kvinnor med turkisk bakgrund.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Ulla Johansson
verksamhetsområdeschef

Ansökan
De nya ägarna av den öppna dagverksamheten i Rinkeby för äldre kvinnor med turkisk bakgrund ansöker om drygt 1,5 mnkr för fortsatt drift av verksamheten under år 2008.
Ansökan har även tillställts socialtjänstnämnden och äldrenämnden. Företrädare för socialtjänstförvaltningen har meddelat att samtliga äldrefrågor handhas av äldreförvaltningen, varför
socialtjänstnämnden inte kommer att behandla ansökan.
Ägarna av dagverksamheten har vidare muntligt till stadsdelsförvaltningen dessutom ansökt
om 0,6 mnkr för driften av verksamheten under andra halvåret 2007.
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Bilaga
Ansökan om fortsatta medel till Öppna dagverksamheten för turkiska äldre.

Bakgrund
I oktober år 2000 startades i Rinkeby en öppen verksamhet för äldre kvinnor med turkisk bakgrund. Verksamheten, vid namn Bryggan, drevs i privat regi genom en ekonomisk förening.
Verksamheten försattes sedermera i konkurs, men återupptogs kort därpå, även denna gång
som en ekonomisk förening, nu benämnd Blixten. Den 12 april 2007 försattes också den ekonomiska föreningen Blixten i konkurs.
Verksamheten har sedan ett antal år tillbaka bedrivits med medel från staden genom att Rinkeby stadsdelsnämnd tillförts medel utöver ordinarie budgetram som sedan kvartalsvis utbetalats
till den ekonomiska föreningen. För år 2007 tillfördes Rinkeby stadsdelsnämnd 1,2 mnkr för
verksamheten, varav 0,6 mnkr utbetalades innan den ekonomiska föreningen försattes i konkurs. Kommunstyrelsen beslöt, vid sin behandling av tertialrapport 1 den 13 juni 2007 att återta resterande medel för år 2007, d.v.s. 0,6 mnkr. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd förfogar således inte längre över några budgetmedel för verksamheten.
Efter det att den ekonomiska föreningen Blixten försattes i konkurs har ifrågavarande verksamhet förvärvats av det handelsbolag som nu ansökt om fortsatta bidrag.

Förvaltningens kommentarer och förslag
Stadsdelsförvaltningen har tagit del av äldreförvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet. Även
äldreförvaltningen föreslår att ansökan avslås. I tjänsteutlåtandet anges att det framgår av ifrågavarande ansökan ”…att det är mer undantag än regel att besökarna kommer från andra
stadsdelsnämnder än Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Äldreförvaltningen anser därför att äldrenämnden inte ska finansiera denna verksamhet då den är en lokal verksamhet.” Äldrenämnden behandlar ärendet den 18 september 2007.
Stadsdelsförvaltningen kan för sin del konstatera att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inte längre
förfogar över särskilda budgetmedel för verksamheten ifråga. Förvaltningen anser vidare att
nämnden saknar ekonomiska förutsättningar att tillskjuta medel till verksamheten. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden avslår ansökan om drygt 1,5 mnkr för drift
av verksamheten under år 2008 samt begäran om 0,6 mnkr för fortsatt drift under år 2007.
Vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 1 anslogs 1 mnkr för Äldrecentrums verksamhet i Rinkeby. Besökarna på den öppna dagverksamheten för äldre kvinnor med turkisk
bakgrund är välkomna att delta i den verksamheten.
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