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Till
Äldrenämnden
den 16 mars 2010

Ansökan om bidrag till projektet "Nätverk
för afrikaner i Vantör (NAV)"
Återremitterat ärende

Äldreförvaltningens förslag till beslut
1. Äldrenämnden beviljar Nätverket för afrikaner i Vantör, NAV, ett projektbidrag
med 600 000 kronor för verksamhetsåret 2010 för att driva ett dagcenter för
äldre afrikaner.
2. Nätverket för afrikaner i Vantör, NAV, uppmanas att till 2011 hitta annan
finansiering, då 2010 är sista året projektbidrag beviljas.

Gunnel Rohlin
direktör

Sammanfattning
Nätverket för afrikaner i Vantör, NAV, har ansökt om projektbidrag för år två i
projektet att driva ett dagcenter för afrikaner.
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Ärendet behandlades på äldrenämndens sammanträde den 9 februari 2010, där
beslutet blev att ärendet skulle återremitteras till äldreförvaltningen.
Äldreförvaltningen har begärt och fått in kompletterande uppgifter bl a avseende
ekonomi och verksamhetens innehåll. Förvaltningen gör den bedömningen att
projektet i stort har arbetat efter projektplanen och att verksamheten, som bedrivits
i ett år, fortfarande är i uppbyggnadsfasen. Förvaltningen föreslår att Nätverket
för afrikaner i Vantör, NAV, beviljas ett projektbidrag om 600 000 kronor för år två
i projektet.
Bakgrund
NAV har hösten 2008 ansökt och beviljats ett ekonomiskt projektbidrag för att
starta ett dagcenter för äldre afrikaner fr.o.m. 1 november 2008 t.o.m. 31 oktober
2009. Syftet och målet med ett öppet dagcenter för äldre afrikaner är att det bidrar
till att äldre träffas, umgås och får information och kunskap om olika frågor, hjälpa
och stödja målgruppen i det vardagliga livet och därigenom höja livskvaliteten. Ett
starkt dagcenter kan i mycket hög grad förbättra och främja målgruppens
möjligheter till inflytande och delaktighet.
NAV har ansökt om projektbidrag för år två i projektet. NAV ansöker om 845 000
kronor.
Ärendet behandlades på äldrenämndens sammanträde den 9 februari 2010.
Äldrenämnden beslutade att återremittera ärendet. Motivet till återremitteringen
var att mer underlag skulle presenteras nämnden som redovisar vad som gjorts
under första året av projektet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av staben.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Äldrenämnden återremitterade med motivet att förvaltningen skulle begära in
uppgifter från projektet om hur det första projektåret har utvecklats såväl
ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
Äldreförvaltningen har besökt dagcentret och träffat projektledaren och begärt
kompletterande uppgifter. Under besöket träffade förvaltningen även revisorn för
projektet.
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Projektledaren har inkommit med de av förvaltningen begärda uppgifterna.
Förvaltningen anser att av de begärda uppgifterna framgår att verksamheten
arbetat utefter projektplanen och till stor del genomfört aktiviteterna. De begärda
uppgifterna är verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, antal deltagare,
aktivitetsförteckning samt enkätundersökning. Dessa handlingar biläggs
tjänsteutlåtandet.
Äldreförvaltningen anser att de aktiviteter och insatser som ska göras kompletterar
kommunens egna verksamheter. Likaså anser förvaltningen att dagcentret är
viktigt och värdefullt för äldre afrikaner och föreslår att NAV beviljas 600 000
kronor i projektbidrag fr.o.m. 1 mars 2010 t.o.m. 28 februari 2010 . Beloppet är
lägre än för 2009, då NAV erhöll 700 000 kronor i projektbidrag. Förvaltningens
bedömning är att vissa initialkostnader är av engångskaraktär eller större i
samband med uppstart av dagcentret och av den anledningen reduceras
projektbidraget. Förvaltningen kommer, som under första året, att följa upp och ha
avstämningar om utvecklingen av projektet.
NAV uppmanas att aktivt arbeta med hur den framtida finansieringen av
dagverksamheten ska ske. Detta är sista året äldrenämnden beviljar projektbidrag
för projektverksamheten, vilket innebär att fr.o.m. 2011 ska finansiering ske med
andra medel.
Bilaga
Begärda kompletterande uppgifter
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