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Farsta stadsdelsnämnd

Bidrag till utomstående organisationer
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att fastställa riktlinjerna för det utökade
bidraget till utomstående organisationer i enlighet med
förvaltningens förslag.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör
Annica Blomsten
Avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden beslutade att utöver det verksamhetsbidrag om 180 000
kr som avsatts avsätta ytterligare100 000 kronor att fördelas till föreningar
som medverkar till att äldres ensamhet bryts. Förvaltningen föreslår att
pengarna fördelas efter särskild ansökan.
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Ärendets beredning
Detta ärende har beretts av beställaravdelningen för vård och omsorg. Det
har behandlats av de lokala handikapp- och pensionärsråden 2006-03-13.
Protokollsutdrag bifogas.
Bakgrund
Föreningar som bedriver verksamhet inom äldre- och handikappomsorgens
område kan ansöka om ekonomiskt bidrag från stadsdelsnämnden. 180 000
kronor har avsatts för detta i årets budget. Bidragsgivningens syfte är att
stödja och stimulera stadsdelens invånare att i organiserade former engagera
sig i frivilligt socialt arbete, t.ex. väntjänst. Verksamheten ska utgöra ett
komplement till stadsdelens egna insatser. Även de som inte är medlemmar
i organisationen ska kunna ta del av verksamheten. Under 2006 ska
bidragskriterierna revideras enligt stadsdelsnämndens beslut i VP 2006.
I Stadsdelsnämndens beslut till verksamhetsplan för 2006 har nämnden
beslutat om att därutöver avsätta ytterligare 100 000 kr att fördelas till
föreningar. Stadsdelsnämndens beslut i denna del lyder;
”Förvaltningen har i en mycket intressant rapport redovisat uppsökande
verksamhet riktad till invånare över 90 år. Förvaltningen rapporterar att de
blev förvånade över att dessa ger ett så ungdomligt intryck. Vidare
konstateras att möjliga insatser från äldreomsorgen är relativt väl kända
bland de allra äldsta invånarna. Det förekommer inte ett dolt behov av
omsorgsinsatser. Vid telefonkontakter inför varje hembesök har invånarna
oftast glatt klargjort att de är pigga och klarar sig själva, men tackar för att
man från kommunens sida visat dem intresse. 9 invånare har uttryckt
intresse för att ansöka om hemhjälpinsatser, 5 har inkommit med ansökan.
Tre fjärdedelar har bott i samma bostad sedan huset var nybyggt. 30 har
tillgång till hiss, 13 av dem som saknar hiss bor i äldre hus med trånga
entréer och spiraltrappor. 35 har små eller ordinära badrum som inte lämpar
sig för rullatorer och rullstolar.12 som bor i småhus har små och trånga
badrum belägna i källarvåningen, dit en lång, brant och smal trappa leder.
Hos tre fjärdedelar av dem förvaltningen besökt har det funnits en känsla av
ensamhet. Ensamhetskänslan emanerar från det faktum att man inte längre
har några jämnåriga vänner eller släktingar kvar i livet. Dessa personer är
inte heller ”dagvårdstypen” utan behöver stimulans av mer intellektuell art.
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta det aktiva arbetet så att
föreningar inom området medverkar till att äldres ensamhet bryts. Nämnden
är mycket positiv till att resurser satsas på detta så att livskvalitén ökar för
seniorerna. Nämnden beslutar att i en första omgång avsätta en pott på
100.000 kronor att fördelas till föreningar som deltar i denna verksamhet.”
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Detta ärende avser enbart kriterier för hur de 100 000 kr ska fördelas.
Förvaltningen återkommer med ett ärende om revidering av
bidragskriterierna.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen har under 2005 utvecklat samverkan med föreningar som ger
stöd och hjälp till äldre. Bidrag har under 2005 delats ut till föreningar
enligt av stadsdelsnämnden tidigare antagna riktlinjer. Stadsdelsnämndens
beslut att öka stödet till föreningar med 100 000 kronor, blir ett välkommet
tillskott för föreningarna.
Förvaltningen föreslår att en förening eller flera i samverkan ska kunna
beviljas bidrag för att utveckla sin verksamhet efter särskild ansökan.
Förvaltningen kommer i månadsannonseringen under april inbjuda
föreningar till att ansöka om medlen. Föreningar som inte tidigare arbetet
med denna fråga kommer att prioriteras.
Bidrag med stöd av stadsdelsnämndens beslut ska ges till föreningar som
uppfyller nämndens intentioner att medverka till att äldres ensamhet bryts
och stimulera till aktivitet. Vid prövningen av bidrag ska föreningens
möjligheter att uppfylla nämndens intention att verka för att äldre får
stimulans av mer intellektuell art vägas in.
Ansökan ska innehålla en redogörelse för hur föreningen avser att utöka sin
verksamhet i enlighet med nämndens intentioner, d.v.s. medverka till att
äldres ensamhet bryts. Föreningen ska redovisa hur man avser informera
om den verksamhet man avser att bedriva, om verksamhetens innehåll och
verksamhetens omfattning. En budget för verksamheten ska bifogas liksom
ett mål för antalet stödinsatser.

