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Äldrenämnden
den 12 februari 2008

Förnyad ansökan om anslag för dagcenter för
Somaliska kvinnor
Återremiss

Äldreförvaltningens förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att bevilja ett projektbidrag för år 2008 till Somali Women in
Sweden om 400 tkr.

Gunnel Rohlin
direktör

Sammanfattning
Äldrenämnden beslutade den 19 juni 2007 att Somali Women in Sweden (SWIS) föreslås
att tillsammans med ”Salongerna” utarbeta ett förslag till samarbetsprojekt i syfte att nå
isolerade äldre personer med somaliskt ursprung. SWIS har inkommit med en förnyad
ansökan, daterad den 20 augusti 2007. En komplettering till ansökan har inlämnats
daterad den 3 september 2007.
Förvaltningen anser att behovet av ett dagcenter för äldre somaliska kvinnor finns. Efter
att ha varit i kontakt med ”Salongerna” i Vantör kan konstateras att det inte finns lokaler
att disponera som täcker SWIS:s behov. Förvaltningen föreslår att SWIS beviljas ett
projektbidrag om 400 tkr för år 2008.
Äldrenämnden beslutade den 22 januari 2008 att återremittera ärendet till förvaltningen.

Ärendets beredning
Detta ärende har beretts av staben inom äldreförvaltningen. Samråd har skett med
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.
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Ansökan
SWIS ansöker om ett projektbidrag på 755 000 kr för tolv månaders verksamhet.
Projektet är planerat som tvåårigt.

Bakgrund
Många äldre kvinnor av somalisk härkomst lever isolerat och har svårigheter med att klara
det svenska språket. Hälsoläget i denna grupp är också sämre än för motsvarande grupper
i det svenska samhället. Att inte behärska det språk som omkringliggande samhället
använder sig av innebär ett handikapp. Föreningen redogör för att denna språkliga
isolering leder till svårigheter och problem för de äldre kvinnor av somalisk härkomst som
på olika sätt kommer i kontakt med vården och olika myndigheter.
Mål med verksamheten
Målsättningen för verksamheten är att bryta isoleringen bland gruppen äldre kvinnor av
somalisk härkomst och öka förutsättningarna för kvinnornas välbefinnande samt minska
behovet av hemtjänstinsatser och få större effektivitet i de insatser som behöver göras.
Verksamheten vänder sig till alla kvinnor i Stockholms stad.

Metod
SWIS vill arbeta på olika sätt för att uppnå sina mål.
- Öppen verksamhet med café, matlagning, sömnad, tillgång till Internet, bibliotek med
informationsmaterial.
- Språkträning.
- Motion, hälsa och kostfrågor.
- Egenvård och självhjälp.
- Rådgivning hemtjänst och juridik. Rättigheter och skyldigheter.
- Samhällskunskap
- Familjeutbildning.
- Missbruksfrågor.
- Dagsutflykter.

Målgrupp
Äldre kvinnor i Stockholms stad av somalisk härkomst. Föreningen har ca 100
medlemmar i olika åldrar och bedömer att de personer som åldersmässigt befinner
sig i föreningens målgrupp rör sig om ett par hundra personer i Stockholmsområdet.

Ekonomi
SWIS beräknar kostnaden för sin verksamhet under ett år till 755 000 kr. Två
halvtidstjänster på centret som föreståndare medför en årskostnad på 400 000 kr inklusive
sociala avgifter. Övriga personalkostnader och handledning beräknas till 20 000 kr. Den
lokal som föreningen hyr medför en total årskostnad på 90 000 kr. Inventariekostnader 20
000 kr och telefon-, dator- och administrativa kostnader beräknas uppgå till 20 000. Inköp
av minibuss för utflykter m.m. beräknas medföra en kostnad av 100 000 kr. För
rådgivningsverksamhet inklusive arvoden och reseersättningar beräknas 55 000 per år och
till seminarier och olika utbildningar 50 000 vardera per år.
Föreningen har varit verksam i Stockholm sedan år 1996 och har genom
kulturförvaltningen, stadsdelsförvaltningen, studieförbund och Socialstyrelsen erhållit
bidrag till olika verksamheter och projekt. Under år 2006 och 2007 har
föreningen dock inte beviljats bidrag från Stockholms stad.
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SWIS har vid ett antal tillfällen varit i kontakt med ”Salongerna” i Rågsved för att se om
det finns lokaler SWIS kan disponera. De lokaler som erbjöds är inte förenliga med den
verksamhet och målgrupp som SWIS representerar.

Förvaltningens förslag
Äldrenämnden beslutade den 19 juni 2007 att SWIS föreslås att tillsammans med
”Salongerna” i Rågsved utarbeta ett förslag till samarbetsprojekt i syfte att nå isolerade
äldre personer med somaliskt ursprung. SWIS har inkommit med en förnyad ansökan om
projektbidrag för ett dagcenter för i första hand äldre somaliska kvinnor boende i
Stockholm.
Förvaltningen har varit i kontakt med stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör
avseende tillgången till lokaler i ”Salongerna”. Det finns inga ändamålsenliga lokaler som
skulle kunna disponeras hyresfritt av SWIS.
Förvaltningen anser att den problembild som beskrivs i SWIS ansökan bör beaktas.
Många äldre somaliska kvinnor 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.
Förvaltningens bedömning är att vissa av SWIS:s kostnader är högt räknade eller inte
adekvata . Syftet med minibussen är att användas till att skjutsa medlemmar till dagcentret
samt till utflykter. Förvaltningen föreslår att medel för inköp och drift av minibuss inte
beviljas. Om SWIS anser att behovet av minibuss kvarstår får inköp och drift av denna
ske genom annan finansiering.
Förvaltningens bedömning är att SWIS tilldelas ett projektbidrag på 400 tkr för år 2008.
SWIS kommer kontinuerligt att dokumentera och utvärdera under projekttiden.
Förvaltningen kommer att ha avstämningar med SWIS för att följa utvecklingen av
projektet.
Förvaltningen uppmanar SWIS att, oavsett att man ej är i ”Salongernas” lokaler,
upparbeta samarbetsformer med ”Salongerna”. Enligt stadsdelsförvaltningen EnskedeÅrsta-Vantör deltar SWIS aktivt i den samverkansgrupp som finns i stadsdelsnämnden.
Likaså bör SWIS upparbeta samarbetsformer med nätverket NAV (Nätverk för afrikaner i
Vantör).
__________________________________

Bilagor
Ansökan från Somali Women in Sweden

