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Till
Äldrenämnden

Silver Kai - Japanska Äldreföreningen
Ansökan om start- och introduktionsbidrag från Silver Kai –
Japanska Äldreföreningen.

Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar följande.
Silver Kai – Japanska Äldreföreningen beviljas 130 tkr för
perioden 2007-03-01 – 2007-12-31 i start- och
introduktionsbidrag för att bedriva verksamhet för pensionärer
av japansk härkomst i Stockholms stad.

Gunnel Rohlin
Direktör

Sammanfattning
Silver Kai-Japanska Äldreföreningen (nedan benämnd Silver Kai) bildades den 1 juni
2006 med syfte att hjälpa de äldre invånare av japansk härkomst som bor i Stockholm.
Projektet Silver Kai startades då det inom den japanska gruppen i Stockholm uttrycktes ett
behov av hjälp och stöd till de äldre. Silver Kai anser sig fylla ett behov då ingen annan
organisation eller förening arbetar för äldre av japansk härkomst.
Föreningen ansöker om ett start- och introduktionsbidrag på 192 500 kr för ett år.
Stockholms stad har inte tidigare bidragit ekonomiskt till verksamhet avsedd för äldre av
japansk härkomst. Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas ett start- och
introduktionsbidrag om 130 tkr.
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Ärendets beredning
Detta ärende har beretts av staben.

Ansökan
Föreningen Silver Kai ansöker om ett start- och introduktionsbidrag
på 192,5 tkr för ett år.

Beskrivning
Bakgrund
Många äldre av japansk härkomst har svårigheter med att klara det svenska språket. Vissa
individer inom gruppen har pratat svenska tidigare i livet, men har i samband med
åldrandet tappat sina inhämtade kunskaper. Att inte behärska det språk som
omkringliggande samhället använder sig av innebär ett handikapp. Föreningen redogör för
att denna språkliga isolering innebär stora problem dels för de äldre av japansk härkomst
som på olika sätt kommer i kontakt med vården men också för de som är medicinskt
friska men lever i stor ensamhet på grund av språkproblematiken.
Mål med verksamheten
Det övergripande målet är att bryta den isolering som det språkliga och kulturella
utanförskapet ger upphov till samt att kunna etableras som ett komplement till, och en
resurs för, Stockholm stads eget arbete inom socialtjänst och äldreomsorg.
Metod
Silver Kai vill arbeta på olika sätt för att uppnå sina mål.
- Hjälpa de äldre i sin vardag genom att hjälpa dem med att handla mat och uträtta
diverse ärenden.
- Genomföra kuser för de äldre, t.ex. inom IT-området.
- Etablera ett nätverk av resurspersoner inom sjuk- och friskvård, skola, media,
lagkunniga o.s.v. Dessa resurspersoner ska kunna informera och hjälpa de äldre inom
olika områden.
- Genomföra dagliga aktiviteter för de äldre med bl.a. gymnastik och sociala träffar.
- Jourtelefon, dit de äldre kan ringa när de behöver hjälp med olika frågor och problem.
Målgrupp
Äldre invånare i Stockholms stad av japansk härkomst. Det finns drygt 2500 personer i
Stockholm av japansk härkomst. Hur många av dessa som åldersmässigt befinner sig i
föreningens målgrupp är okänt, men rimligtvis rör det sig om några hundra personer.
Ekonomi
Silver Kai beräknar kostnaden för sin verksamhet under ett år till 192 500 kr. Den lokal
som föreningen eventuellt kan få hyra skulle medföra en total årskostnad på 101 320 kr.
Telefonkostnader beräknas uppgå till 36 000 och löpande kontorskostnader beräknas till
24 000 per år. Det ska tilläggas att telefonkostnaderna baseras på att föreningen har tänkt
att använda en mobiltelefon för att jourtelefonen ska fungera på ett tillfredsställande sätt.
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Föreningen anser vidare att dator skulle underlätta arbetet varför man budgeterar 14 200
kr till detta.
Föreningens demokratiska struktur
Silver Kai är ideell förening med en interimsstyrelse vald av sig själv. Vidare beskriver
föreningens stadgar att styrelsen endast består av tre personer, styrelsen är beslutsför om
två tredjedelar av styrelsen är närvarande och styrelsens ordförande har utslagsröst.
Föreningens stadgar ändras av styrelsen.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen anser att den problembild som beskrivs i Silver Kais ansökan bör beaktas.
Många äldre stockholmare lever isolerade och utanför samhällsgemenskapen. Detta oaktat
om man behärskar det svenska språket eller ej. För de äldre som av olika anledningar inte
klarar språket förstärks ofta denna problembild.
I Silver Kai:s ansökan om start- och introduktionsbidrag, daterad den 5 september 2006
framgår att telefonkostnader och löpande kontorskostnader beräknas till 60 000 kronor.
Vid ansökningstillfället var det inte klart vilken lokal som skulle förhyras. Silver Kai har i
mail till äldreroteln bifogat komplettering, daterat 2007-02-02, avseende lokal. Lokalen är
på 70 kvm, hyra 16 000 kronor/kvartal exkl. fastighetsskatt samt tillkommande moms om
25 %. Årskostnaden beräknas till ca 84 000 kronor.
Stockholms stad har inte tidigare bidragit ekonomiskt till verksamhet avsedd för äldre av
japansk härkomst. Förvaltningen föreslår att Silver Kai för perioden 2007-03-01 – 200712-31 beviljas ett start- och introduktionsbidrag med 130 000 kronor, varav för hyra
70 000 kronor och 60 000 kronor för övriga kostnader.
Förvaltningen har synpunkter på Silver Kais demokratiska struktur, vilket också
muntligen har framförts till föreningens styrelse. Då förvaltningens bidrag endast ska utgå
till demokratiska föreningar uppmanas Silver Kai att göra några förändringar i sina
stadgar. Det bör framgå att styrelsen väljs av föreningens årsmöte, till vilket alla
medlemmar äger tillträde och har rösträtt. Denna styrelse bör bestå av minst sex personer,
om nuvarande röstregler kvarstår, för att undvika att ordförande själv kan fatta beslut.
Vidare bör föreningens stadgar fastlås, eller ändras när så är aktuellt, av årsmötet eller ett
stadgeenligt utlyst medlemsmöte.
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