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Förslag om verksamhetsstöd för 2012 till
samlingslokaler och hemgårdar
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att disponera 27 511 tkr för stödområdet samlingslokaler
och hemgårdar enligt tabell nedan och detta tjänsteutlåtande.

Föreningsdrivna samlingslokaler
Kommunala samlingslokaler med
försöksår (Alvik)
Hemgårdar
Skolersättning
Bokningsadministration
Utvecklingsmedel
Ännu ej nyttjade medel
Summa:

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Förslag
2012
14079

Beslut 2011

1 200
8 739
1 200
250
100
1 943
27 511

16 084
1 136
8 580
1 300
250
167
27 511

Patrik Liljegren
Avdelningschef

Sammanfattning
Nedanstående förslag till fördelning avser stödområdet samlingslokaler och
hemgårdar. Under 2011 fick 20 samlingslokaler och sex hemgårdar i Stockholm
stöd genom kulturnämnden.
Alviks medborgarhus drivs under en försöksperiod av kulturförvaltningen i
samverkan med den lokalförvaltande organisationen Alviks Kulturhus. Föreningen
www.stockholm.se
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och förvaltningen kommer under 2012 att utvärdera om det finns förutsättningar
för att drift- och verksamhetsansvar från och med 2013 helt kan övergå i
föreningsdrift.
Rinkeby Folkets Hus har under 2011 genomgått en strukturell omställning och har
en hyresskuld för 2011 till fastighetsägaren, fastighetskontoret. Förvaltningen
anser att det inte är möjligt att bereda Rinkeby Folkets Hus ansökan innan
Rinkeby Folkets Hus fullgjort sina skyldigheter som hyresgäst. Förvaltningen
föreslår därför att beslut om eventuellt stöd till Rinkeby Folkets Hus fattas när
hyresavtal skrivits på, hyresskuld reglerats och komplettering av ansökan
inkommit.
Brännkyrka Godtemplares Byggnadsförening har ansökt om stöd för 2012.
Förvaltningen bedömer att verksamheten för närvarande inte uppfyller de riktlinjer
och krav som ställs för att ingå i stödområdet samlingslokaler och föreslår med
detta som grund avslag på deras ansökan.
Detta tjänsteutlåtande omfattar även skolersättningen som förväntas bli 1,2 mnkr
under 2012. Det totala budgetförslaget för stödområdet samlingslokaler och
hemgårdar föreslås vara oförändrat 27 511 tkr. Förvaltningen föreslår att 25 568
tkr fördelas enligt detta förslag och att differensen 1 943 tkr innehålls som ej
nyttjade medel tills beslut om tilldelning av stöd till Rinkeby Folkets Hus fattats.

UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kulturstrategiska staben

Allmänna samlingslokaler i Stockholm
Bakgrund
Under 2011 fick 20 samlingslokaler i Stockholms stad stöd genom kulturnämnden.
Samlingslokaler bedriver lokalupplåtelse för privatpersoner, föreningsliv,
organisationer och företag och är arenor för integration, möten, kultur och fest.
Lokala förutsättningar, som lokalernas utformande, standard och lokalisering
påverkar innehållet i samlingslokalernas verksamhet och hur de bokas och av vilka
kundkategorier. Flertalet av dem har scener och bokas både för professionella
kulturarrangemang och för amatörkultur. Samlingslokalerna arrangerar ofta egna
kultur- och folkbildningsprogram, till exempel teaterföreställningar, konserter,
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film, allsång, konst- och fotoutställningar. Dessa program genomförs ofta i
samverkan med föreningar eller kulturorganisationer.
Samlingslokalsstatistik 2011
Totala antalet bokade timmar i samlingslokaler minskade marginellt under 2011
med cirka 1000 timmar till 128 000 enligt statisk från bokningsbyrån på
idrottsförvaltningen. Lokalupplåtelse till de prioriterade grupperna barn- och
ungdomsverksamhet, föreningar för funktionshindrade och anonyma grupper
(anonyma alkoholister, anonyma narkomaner) minskade under 2011 med drygt
2000 timmar och uppgick till 42 960. Upplåtelsen till prioriterade grupper utgjorde
ca 34 procent av den totala lokalupplåtelsen. Generellt bokas samlingslokaler i
ytterstaden i högre grad av barn- och ungdomsföreningar och de i innerstaden
bokas i högre grad av anonyma grupper och föreningar för funktionshindrade
Effekt av beslut i kulturnämnden att begränsa de tider 0-taxeföreningar
prioriteras
Kulturnämnden fattade under 2009 beslut om att från årsskiftet 09/10 begränsa de
tider avgiftsbefriade föreningar prioriteras i samlingslokaler. Beslutet innebar att
0-taxeföreningar inte prioriteras fredagskvällar efter klockan 17.00 och på
lördagar. Syftet var att stärka förutsättningarna för samlingslokaler att få större
intäkter och genom detta främja möjligheter till positiv verksamhetsutveckling.
Förvaltningen har frågat samlingslokalerna om beslutets effekt. 65 procent av
samlingslokalerna uppger att beslutet bidragit till en positiv effekt för
verksamheten och 75 procent av dem uppger att de anser att beslutet varit positivt.
Övriga 25 procent har svarat att de inte bokas av 0-taxegrupper och att beslutet
därmed inte påverkat dem. Flera samlingslokaler framhåller att beslutet inte
inneburit minskad bokning av prioriterade grupper utan att dessa föreningar
istället väljer att boka andra tider. Sedan beslutet trädde i kraft 2010 har
upplåtelsen till prioriterade grupper minskat marginellt med 1,4 procent.
Rinkeby Folkets Hus
Rinkeby Folkets Hus har under 2011 genomgått en strukturell omställning och har
en hyresskuld för 2011 till fastighetsägaren, fastighetskontoret. Förvaltningen
anser att det inte är möjligt att bereda Rinkeby Folkets Hus ansökan innan
Rinkeby Folkets Hus fullgjort sina skyldigheter som hyresgäst. Det pågår en
dialog kring detta mellan Kista-Rinkeby SDF, SLK, förvaltningen och Rinkeby
Folkets Hus. Förvaltningen föreslår därför att beslut om eventuellt stöd till
Rinkeby Folkets Hus fattas när hyresavtal skrivits på, hyresskuld reglerats och
komplettering av ansökan inkommit.
Alviks Medborgarhus
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Under 2011 har förvaltningen tillsammans med den lokalförvaltande
organisationen Alviks Kulturhus på försök drivit verksamheten vid Alviks
medborgarhus. Föreningen har drygt 20 medlemsföreningar. Föreningen och
förvaltningen kommer under 2012 att utvärdera om föreningen har utvecklat
verksamhet och organisation på ett sätt som möjliggör en framgångsrik
föreningsdrift från och med 2013.
Godtemplargården i Älvsjö
Godtemplargården i Älvsjö har ansökt om att ingå i stödområdet samlingslokaler
och om ett stöd på 50 tkr för 2012. Bland de krav som ställs på lokalförvaltande
organisationer för att erhålla stöd genom kulturnämnden ingår det att lokalerna ska
vara bokningsbara för föreningar, företag och allmänhet via idrottsförvaltningens
bokningsbyrå. Förvaltningen bedömer att verksamheten för närvarande inte
uppfyller de riktlinjer och krav som ställs för att ingå i stödområdet
samlingslokaler och föreslår med detta som grund avslag på deras ansökan.

Stockholms hemgårdar
Bakgrund
Det finns sex hemgårdar i Stockholm varav fem ligger i innerstaden. Hemgårdarna
i Stockholm är lokala kulturhus med omfattande egen studieverksamhet och
kulturprogram som erbjuds alla åldrar. I år är det 100 år sedan den första
hemgården, Birkagården öppnades i Stockholm. Flertalet bedriver
uppdragsverksamhet och får ersättning från stadsdelsnämnder för detta, exempel
på sådan verksamhet är fritidshem, sommarkollo och fritidsgård. Flera av
hemgårdarna fungerar som mötesplatser för äldre och får därför stöd från
äldreförvaltningen, de erbjuder även kurser för nya svenskar och tjänar som
mötesplatser för ensamma och daglediga.
Statisk för hemgårdar
Hemgårdarna upplåter sina lokaler till föreningsliv, organisationer och
privatpersoner om den egna verksamheten tillåter. Antalet redovisade timmar för
lokalupplåtelse vid hemgårdar till externa gäster minskade under 2011 med knappt
2000 timmar till totalt 16 731. Antalet studiecirkeltimmar i egen regi ökade med
nästan 2000 timmar till totalt 17 662 timmar under 2011.
Organisationen Stockholms hemgårdar
De sex hemgårdarna i Stockholm bildade under 2011 en gemensam organisation,
föreningen Stockholms Hemgårdar. Föreningen fick under 2011 särskilt
utvecklingsstöd för detta genom kulturnämnden. Föreningens syfte är att
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synliggöra hemgårdarna som lokala kulturhus och genom gemensam hemsida,
marknadsföring, program och aktiviteter utveckla deras verksamhet för att nå nya
besökare. Information om deras verksamhet finns nu på
www.stockholmshemgardar.se
Skolersättningen
Inom ramen för stödområdet samlingslokaler kompenserar kulturnämnden de
skolenheter som upplåter klassrum till avgiftsbefriade föreningar med 100 kronor
per upplåten timme. Förvaltningen bedömer att ersättningen till skolenheter för
2012 totalt kommer att uppgå till 1 200 tkr utifrån det faktiska utfallet 2011.

Förslag till fördelning av bidrag för stödområdet
Samlingslokaler 2012
Enligt de riktlinjer som beslutats av kulturnämnden ska egen kulturverksamhet
främjas och uthyrning till nolltaxeverksamhet prioriteras. De verksamheter som
omfattas av nolltaxa är föreningar för barn och ungdomar, funktionshindrade samt
anonyma grupper som till exempel AA, anonyma alkoholister.
Kulturförvaltningen har initialt fördelat kompensationsstöd till de samlingslokaler
som upplåtit lokaler till prioriterade grupper under 2011 med 50 kronor per timme.
Därefter har förslag till grundbidrag fördelats efter bedömning av lokalkostnader,
servicegrad och nyttjandegrad. Till grund för förslag på fördelning av kulturbidrag
ligger bedömning av respektive verksamhets genomförda och planerade
kulturverksamhet.

Förslag till fördelning av bidrag till allmänna samlingslokaler 2012 (tkr)

Akalla By
Bagarmossens Folkets hus
Farsta Gård
Fältöversten
Hartwickska Huset
Herrängens Gård
Husby gård
Hägerstensåsens medborgarhus
Jakobsbergs Gård
Järva Folkets park

Förslag Beslut 2011
Förändring
2012
400
455
-55
1 275
1 260
+15
521
501
+20
1 228
1 236
-19
623
669
-46
75
75 oförändrat
554
578
-24
963
1 005
-42
480
453
+27
290
290 oförändrat
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Kista Träff
Kristinehovs Malmgård
Medborgarhuset Trappan
Nya Rågsveds Folkets hus
Pumpan, Åsö föreningsråd
Rinkeby Folkets hus
Spånga Folkets hus
Tensta Träff
Årsta Folkets hus

910
599
771
1 164
1 283
Avvaktar
beslut
409
1 604
930
14 079

913
578
759
1098
1 248

-3
+21
+12
+66
+35

406
1 611
938
14 073

+3
-7
-8
+6

Hemgårdar 2012
Hemgårdarna har i hög grad bedömts efter sina skilda förutsättningar samt
omfattningen av folkbildningsverksamhet och öppna kulturella aktiviteter. De
underlag som använts som bedömningsgrund har varit hemgårdarnas uppgifter om
lokalkostnader, egen statistik, verksamhetsberättelser och planerad verksamhet.
Förvaltningen ser positivt på hemgårdarnas samarbete kring bland annat
marknadsföring. Under året kommer det att uppmärksammas att det är 100 år
sedan den första hemgården i Sverige, Birkagården startades. Det kommer att
uppmärksammas på Birkagården men även en internationell konferens för
hemgårdar kommer att arrangeras i Stockholm under året.
Förvaltningen bedömer att det har skett en positiv verksamhetsutveckling på flera
av hemgårdarna. Det gäller särskilt verksamhet för ungdomar.
Förslag om bidrag till hemgårdar 2012 (tkr)
Förslag
2012
Birkagården
Midsommargården
Mäster-Olofsgården
Skeppsholmsgården
Södergården
Timmermansgården

Beslut
2011

Förändring

2 026
935
1 285
1 150
1 423
1 920

1 976
915
1 225
1 115
1 423
1 920

+50
+20
+60
+35
oförändrat
oförändrat

8 739

8 574

+165
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Förvaltningens synpunkter
Stödområdet samlingslokaler och hemgårdar
Stockholm står inför stora utmaningar. Staden växer och förtätas mot ett alltmer
koncentrerat stadsliv där bostäder blandas med lokaler för affärs-, kontors-, kulturoch nöjesliv. Teknik blir allt mer användarvänlig och tillgänglig. Medborgarna och
deras behov av ändamålsenliga lokaler för möten, fest och arrangemang ökar.
Förvaltningen ser positivt på att alltfler av de lokalförvaltande organisationerna
har börjat samarbeta med varandra. På samma sätt är hemgårdarnas initiativ till att
starta en gemensam organisation ett bra sätt att gemensamt utnyttja varandras
resurser och kompetenser.

Faktablad över samlingslokaler och hemgårdar
Bakgrund

Denna sammanställning redovisar respektive samlingslokal och hemgård som
ingår i stödområdet. Under respektive verksamhet redovisas sökt stöd,
förvaltningens förslag och eventuell förändring från föregående år. Faktablad för
samlingslokaler innehåller även uppgifter om upplåtna timmar totalt, timmar för
nolltaxegrupper, intäkter och kostnader, antal personal. Antalet upplåtelsetimmar
är hämtad ur idrottsförvaltningens statistik. I faktablad för hemgårdar redovisas
egen studiecirkelverksamhet och lokalupplåtelser till externa aktörer. Antalet
upplåtelsetimmar har redovisats av verksamheterna själva.
Akalla by

Söker: 465 tkr
Förslag: 400 tkr (-55 tkr)

Grundstöd
275 tkr
Kompensationsstöd
10 tkr
Kulturstöd
115 tkr
Förvaltningens synpunkter
Akalla By ligger i stadsdelen Kista och är en mötesplats för barn och vuxna på
Järvafältet. Gården har verkstäder, ateljéer och ett populärt café. Kista SC KFUK-
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KFUM står för den dagliga driften, den öppna verksamheten och
caféverksamheten.
Kista SC hyr gården från fastighetskontoret. Föreningen samarbetar med andra
lokala föreningar bland annat kring idrotts- och kulturarrangemang under helger
och högtider som valborg, påsk, nationaldagen och midsommar. Under lov
erbjuder föreningen på uppdrag av stadsdelen Rinkeby-Kista dagkollo. Föreningen
har även under lov filmvisningar. Under sommaren driver föreningen
vandrarhemsverksamhet. Ateljéer används i första hand av keramiker för egen
produktion och kurser för allmänheten. I samarbete med Arbetsförmedlingen tar
föreningen emot personer som behöver arbetsträning. I samverkan med SpångaTensta SDF erbjuds ungdomar i sommarjobb.
Under 2011 har upplåtelsen till prioriterade barn och ungdomsföreningar minskat
med i 1 900 timmar vid Akalla By. Förvaltningen förslår därför en minskning av
kompensationstödet med 95 tkr. Förvaltningen ser dock positivt på den omfattande
öppna kulturverksamheten och att Akalla By är en viktig mötesplats på Järvafältet
och föreslår därför ett utökat kulturstöd från 75 tkr till 115 tkr.
Fakta: Akalla By 2011
S:a kostnader

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

1 198
S:a bokade timmar

277

S:a intäkter

Varav

Varav bidrag Kun

hyresintäkter

734

1 198

170

Varav externt

Varav

Pensionärsförening Antal boknings-

bokade

nolltaxetimmar

ar

2 697

494

173

455
Antal anställda

bara rum
2

3 heltid, en 0,5
och 0,5 lönebidrag

Bagarmossens Folkets Hus

Söker: 1 486 tkr
Förslag: 1 275 tkr (+15tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

1 215 tkr
40 tkr
20 tkr

Förvaltningens synpunkter
Bagarmossens Folkets Hus ligger i stadsdelen Skarpnäck med Stockholmshem
som hyresvärd. Bagarmossens Folkets hus är den enda samlingslokalen i sydöstra

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 9 (31)

Stockholm. Folkets Husföreningen arrangerar kulturprogram som barnteater,
konstutställningar och filmvisningar i samverkan med lokalt föreningsliv.
Lokalupplåtelsen vid Bagarmossen till 0-taxeverksamhet har ökat under 2011 med
300 timmar. Förvaltningen föreslår därför att kompensationsstödet till
Bagarmossens Folkets Hus ökar med 15 tkr.

Fakta: Bagarmossens Folkets Hus 2011
S:a kostnader

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

3 071

1 588
bokade

Varav

2 718

900

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal

grupper

ar

2 426

796

Varav bidrag Kun

hyresintäkter

1 164

S:a bokade timmar Varav externt
4 548

S:a intäkter

1 260
Antal anställda

bokningsbara rum
656

3 heltid och 4
timanställda

Farsta Gård (Farsta föreningsråd)

Söker: 675 tkr
Förslag: 521 tkr (+20 tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

450 tkr
26 tkr
45 tkr

Förvaltningens synpunkter
Farsta Gård ligger i stadsdelen Farsta med AB Stadsholmen som hyresvärd.
Föreningsrådet bedriver samarbete med en entreprenör konferens- och
caféverksamhet utöver samlingslokalverksamhet vilket gör att den är populär att
hyra för konferenser och fester. Farsta Gård har stor betydelse i stadsdelen som
rekreations- och kulturcentrum. Föreningsrådet har utvecklat öppna
kulturprogram i samverkan med stadsdelsförvaltning och lokalt föreningsliv. Flera
etniska organisationer har sin hemvist vid gården. Förvaltningen föreslår därför att
kulturstödet för den öppna programverksamheten ökar med 20 tkr för 2012.
Fakta: Farsta Gård 2011
S:a kostnader
2 180

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

840

S:a intäkter
800

Varav

Varav bidrag Kun

hyresintäkter
2 193

1 300

501
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S:a bokade timmar Varav externt
bokade
4766

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal boknings-

grupper

ar

4 080

518

Antal anställda

bara rum
43

9

2
heltid+timanställda

Fältöversten (Östermalms föreningsråd)

Söker: 1 500 tkr
Förslag: 1 228 tkr (-19 tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

1 160 tkr
68 tkr
0 tkr

Förvaltningens synpunkter
Fältöversten ligger i stadsdelen Östermalm. Kulturförvaltningen är
förstahandshyresgäst och hyr ut till Östermalms föreningsråd. Då hyran är högre
än stödet faktureras föreningsrådet överskjutande del.
Östermalms föreningsråd bedriver traditionell lokalupplåtelse i samlingslokalen
Fältöversten. Eftersom samlingslokalen ligger i bostadsfastighet är möjligheterna
att hyra ut till fester och arrangemang under helger begränsad. Fältöversten är den
samlingslokal som upplåter flest timmar för pensionärsverksamhet i Stockholms
stad. Upplåtelsen till pensionärsorganisationer uppgår till knappt 30 procent.
Upplåtelsen till nolltaxeföreningar minskade under året med 380 timmar och
därför föreslår en förvaltningen en minskning av kompensationsstödet med 19 tkr.
Fakta: Fältöversten 2011
S:a kostnader
2 791

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

1 980

S:a bokade timmar Varav externt
bokade
5 963

S:a intäkter

2 849

Varav
hyresintäkter

641

2 776

1 401

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal

grupper

ar

1 351

Varav bidrag Kun
1 236
Antal anställda

bokningsbara rum
1 744

6

1 heltid och
timanställda

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 11 (31)

Hartwickska Huset (Maria-Högalids föreningsråd)

Söker: 720 tkr
Förslag: 623 tkr (-46 tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

260 tkr
363 tkr
0 tkr

Förvaltningens synpunkter
Hartwickska Huset ligger på Södermalm med AB Stadsholmen som hyresvärd.
Hartwickska huset är den samlingslokal i staden som bokas mest av så kallade
anonyma grupper och är för dessa grupper en viktig mötesplats i centrala
Stockholm, nära tunnelbana och pendeltåg. Under helger är lokalerna populära
och efterfrågas av privatpersoner för fest.
Upplåtelsen till 0-taxetimmar minskade med 860 timmar under 2011 och
förvaltningen föreslår därför att kompensationsstödet till Hartwickska Huset
minskad med 46 tkr.
Fakta: Hartwickska Huset 2011
S:a kostnader

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

1 785

905

S:a bokade timmar Varav externt
bokade
11 508

S:a intäkter

4 100

Varav
hyresintäkter

720

1 795

700

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal

grupper

ar

7 264

Varav bidrag Kun
669
Antal anställda

bokningsbara rum
88

3 heltid
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Herrängens Gård

Söker: 75 tkr
Förslag: 65 tkr (-10)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

65 tkr
0 tkr
10 tkr

Förvaltningens synpunkter
Herrängens Gård ligger i stadsdelen Älvsjö med fastighetskontoret som hyresvärd.
Gården har ingen anställd personal utan styrelsen arbetar ideellt. Under vardagar
mån-tors, dagtid och kvällstid hyrs lokalerna ut till föreningsliv. De är dessa
timmar som redovisas i sammanställningen. Under helger hyrs gården ut på mer
kommersiell basis för fester som till exempel bröllop och bemärkelsedagar.
Gården utgör en mötesplats för lokalt föreningsliv och erbjuder även en viss öppen
kulturverksamhet i samband med till exempel valborgsfirande.
Förvaltningen föreslår ett oförändrat stöd för Herrängens Gård under 2012.
Fakta: Herrängens Gård 2011
S:a kostnader

Varav

Varav

lokalkostnader
331
bokade
293

lönekostnader

260

S:a bokade timmar Varav externt

S:a intäkter

Varav

Varav bidrag Kun

hyresintäkter

0

331

250

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal

grupper

ar

75
Antal anställda

bokningsbara rum
5

0

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 13 (31)

Husby Gård (Husby Hantverkshus Ideella förening)

Söker: 699 tkr
Förslag: 554 tkr (-24 tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

330 tkr
9 tkr
215 tkr

Förvaltningens synpunkter
Husby Gård ligger i stadsdelen Rinkeby- Kista med fastighetskontoret som
hyresvärd. Husby Gårds verksamhetsidé är att skapa en plats för möten, konst och
hantverk. Gården har en utställningshall, verkstäder, ateljéer och café. Föreningen
erbjuder även ett antal praktikplatser för arbetslösa i närområdet på uppdrag av
Arbetsförmedlingen. Ateljéer hyrs ut till konstnärer och konsthantverkare.
Allmänna verkstäder hyrs ut per timme både för studiecirkelverksamhet och till
enskilda utövare. De flesta som hyr ateljéer och verkstäder är medlemmar i
föreningen.
Föreningen arrangerar seminarier kring konst och konstnärskap och erbjuder
kurser inom konst och konsthantverk, till exempel inom skulptur, digitalt foto och
keramik. Husby Gård bedriver en omfattande utställningsverksamhet med stor
spännvidd från professionella konstnärer till lokala amatörer och barnutställningar.
Husby Gård samarbetar med Kista-Rinkeby stadsdelsförvaltning kring
kulturprogram och lovverksamhet. I samband med utställningar erbjuds guidade
visningar med eget skapande för barn.
Utställningshallen hyrs ut för konferenser och fester när det inte är
utställningsperioder.
Gården är ett populärt utflyktsmål för boende i området. Valborgsmässofirande,
loppmarknader och julmarknad genomförs i samverkan med det lokala
föreningslivet.
Förvaltningen föreslår utifrån att upplåtelsen till prioriterade grupper minskat med
480 timmar att kompensationstödet stödet minskas med 24 tkr under 2012.
Fakta: Husby Gård 2011
S:a kostnader

Varav

Varav

lokalkostnader
2 540

337

S:a bokade timmar Varav externt
bokade
2 787

1 782

S:a intäkter

lönekostnader

Varav

Varav bidrag Kun

hyresintäkter

1 722

2 594

190

Varav

Pensionärsförening Antal boknings-

nolltaxetimmar

ar

188

545
Antal anställda

bara rum
8

5 heltid och 4
timanställda

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 14 (31)

Hägerstensåsens medborgarhus

Söker: 1 121 tkr
Förslag:

963 tkr (-42 tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

719 tkr
244 tkr
0 tkr

Förvaltningens synpunkter
Hägerstens medborgarhus ligger i stadsdelen Hägersten med Stockholm stads
fastighetskontor som hyresvärd. Hägerstens medborgarhus fungerar enbart som
samlingslokal och är en väl förankrad mötesplats för det lokala föreningslivet.
Föreningen bedriver caféverksamhet i lokalerna. Föreningen har en omfattande
upplåtelse till 0-taxeverksamhet och då särskilt barn och ungdomar.
Upplåtelsen till prioriterade grupper har minskat med 840 timmar under 2011, med
detta som bakgrund föreslår förvaltningen en minskning av kompensationstödet
med 42 tkr.

Fakta: Hägerstensåsens medborgarhus 2011
S:a kostnader
2 056

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

1 080

S:a bokade timmar Varav externt
bokade
8 453

2 712

S:a intäkter

Varav
hyresintäkter

788

1 957

760

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal

grupper

ar

4 885

Varav bidrag Kun
1 055
Antal anställda

bokningsbara rum

749

12

2 heltid

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 15 (31)

Jakobsbergs Gård

Söker: 580 tkr
Förslag: 480 tkr (+27 tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

281 tkr
132 tkr
67 tkr

Förvaltningens synpunkter
Jakobsbergs Gård ligger i stadsdelen Skärholmen med AB Stadsholmen som
hyresvärd i en kulturhistoriskt intressant fastighet. Gården fungerar som en
samlingslokal med egna kulturprogram som till exempel konserter,
konstutställningar, föreläsningar och loppmarknader. Varje söndag erbjuder man
öppen caféverksamhet. Gården har hög lokalupplåtelse till prioriterade grupper
och i synnerhet till föreningar för funktionshindrade.
Upplåtelsen till prioriterade grupper har ökat med 200 timmar under 2011 och
därför föreslår förvaltningen en ökning av kompensationsstödet med 10 tkr.
Förvaltningen ser även positivt på att utvecklingen av egna kulturprogram och
föreslår därför att kulturstödet ökas med 17 tkr.
Fakta: Jakobsbergs Gård 2011
S:a kostnader

Varav

Varav

lokalkostnader
1 272

lönekostnader

494

S:a bokade timmar Varav externt
bokade
4 049

S:a intäkter

1 194

Varav
hyresintäkter

660

1 272

482

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal

grupper

ar

2 641

Varav bidrag Kun
453
Antal anställda

bokningsbara rum
23

8

1 heltid och
timanställda

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 16 (31)

Järva Folkets Park

Söker: 480 tkr
Förslag: 270 tkr ( -20)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

200 tkr
0 tkr
90 tkr

Förvaltningens synpunkter
Järva Folkets Park ligger i stadsdelen Spånga-Tensta med stadens fastighetskontor
som hyresvärd. Lokalerna hyrs ut till konferenser, fester och möten. Dessutom hyr
föreningen ut lokaler till permanenta hyresgäster som till exempel
Biodlarföreningen och föreningen Kultur och Musik.
Järva Folkets Park erbjuder daglig kaféverksamhet samt kulturverksamhet i form
av musik- och berättarkaféer, barnteater och konstutställningar. Folkets
Parkföreningen samarbetar även tillsammans med föreningar och organisationer
kring familjeprogram som t.ex. besök av Parkteatern, cirkus, festivaler och
midsommarfirande. Gården erbjuder grillar och service för spontanbesökare och
besök från förskolor/skolor.
Föreningen föreslår ett oförändrat stöd för Järva Folkets Park under 2011.
Fakta: Järva Folkets Park 2011
S:a kostnader

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

2 000

430

S:a bokade timmar Varav externt
bokade
10 999

10 979

S:a intäkter

Varav

Varav bidrag Kun

hyresintäkter

800

1 800

800

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal

grupper

ar

290
Antal anställda

bokningsbara rum
6

3*75% tjänster och
timpersonal

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 17 (31)

Kista Träff
Söker: 950 tkr
Förslag: 910 tkr ( -3 tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

856 tkr
54 tkr
0 tkr

Förvaltningens synpunkter
Kista Träff ligger i Kista centrum med det kommunala bostadsbolaget Micasa AB
som hyresvärd.
Under 2009 bildades en lokalförvaltande organisation, Nya Kista Träff.
Föreningen övertog verksamhetsansvaret för Kista Träff från Kista-Rinkeby SDF
från årsskiftet 09/10. Föreningen beviljades stöd från kulturnämnden för att
bedriva samlingslokalverksamhet under 2011. Under året har föreningen haft stora
problem att driva verksamheten och tog kontakt med Kista folkhögskola om att
bilda en ny organisation för att trygga lokalerna som en resurs för lokalt
föreningsliv och folkbildningsverksamhet. Den nya organisationen Kista Träffs
Föreningsråd bildades under 2011 och har ansökt om stöd för att driva
verksamheten under 2012.
Under dagtid hyrs en del av lokalerna av Kista Folkhögskola.
Under 2011 minskade upplåtelsen till prioriterade föreningar med 60 timmar.
Därför föreslår förvaltningen en minskning av kompensationsstödet med 3 tkr för
2012.

Fakta: Kista Träff 2011
S:a kostnader
1 829

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

1 430

S:a bokade timmar Varav externt
bokade
3 123

S:a intäkter

1 894

Varav

384

2 461

1 512

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal

grupper

ar

1 075

Varav bidrag Kun

hyresintäkter
913
Antal anställda

bokningsbara rum
37

8

2 heltid + 2
timanställda

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 18 (31)

Kristinehovs Malmgård (Kristinehovs Malmgårds ekonomiska förening)
Söker: 727 tkr
Förslag: 599 tkr ( + 21 tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

440 tkr
129 tkr
30 tkr

Förvaltningens synpunkter
Kristinehovs Malmgård ligger på Södermalm med AB Stadsholmen som
hyresvärd.
Kristinehovs Malmgårds ekonomiska förening har sedan 2009 drivit
samlingslokalverksamhet efter den tidigare lokalförvaltande organisationens
konkurs.
Organisationen har genom ideellt arbete och med insatser från
fastighetsförvaltaren Stadsholmen sedan övertagandet genomfört omfattande
renovering av lokalerna. Föreningen genomför ett stort antal kulturprogram i
samverkan med kulturföreningar och organisationer.
Under 2011 ökade upplåtelsen till prioriterade grupper. Förvaltningen föreslår
därför en ökning av kompensationsstödet med 21 tkr.

Fakta: Kristinehovs Malmgård 2011
S:a kostnader

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

4 565

788

S:a bokade timmar Varav externt
bokade
6 760

2 661

S:a intäkter

Varav
hyresintäkter

1 930

4 564

1 226

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal

grupper

ar

2 585

Varav bidrag Kun
578
Antal anställda

bokningsbara rum
9

5*75% tjänster och
timanställda

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 19 (31)

Medborgarhuset Trappan i Vällingby

Söker: 1 500 tkr
Förslag: 771 tkr (+12 tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

610 tkr
61 tkr
100 tkr

Förvaltningens synpunkter
Medborgarhuset Trappan ligger i stadsdelen Hässelby-Vällingby med Svenska
Bostäder som hyresvärd. Trappan fungerar både som samlingslokal och lokalt
kulturhus i Västerort. Föreningen erbjuder ett brett kulturutbud med bland annat
jazzkonserter, viscafé med allsång, konstutställningar samt barn- och
ungdomsprogram.
Fastighetsägaren Svenska Bostäder bygger för närvarande om den K-märkta
fastigheten trappan i Vällingby Centrum. Föreningen Trappan bedriver under
ombyggnadstiden verksamhet i angränsande lokaler samt i en lokal i
Vinstaområdet.
Under 2011 ökade upplåtelsen till prioriterade grupper med 240 timmar.
Förvaltningen föreslår därför en ökning av stödet med 12 tkr.
Fakta: Medborgarhuset Trappan 2011
S:a kostnader

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

1 152

485

S:a bokade timmar Varav externt
bokade
3 779

S:a intäkter

2 286

Varav

Varav bidrag Kun

hyresintäkter

500

1 988

575

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal boknings-

grupper

ar

1 212

759
Antal anställda

bara rum
257

5

2

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 20 (31)

Pumpan (Åsö föreningsråd)

Söker: 1 385 tkr
Förslag: 1 283 tkr (+35 tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

986 tkr
277 tkr
20 tkr

Förvaltningens synpunkter
Pumpan ligger på Södermalm och drivs av Åsö föreningsråd. Förutom
samlingslokalverksamhet erbjuder Åsö föreningsråd service gällande trycksaker
till föreningslivet. Pumpan är en offentlig arbetsprövningsplats. Pumpan har en
mycket hög lokalupplåtelse till de prioriterade grupperna och främst till föreningar
för funktionshindrade. Det är den samlingslokal som upplåter flest lokaltimmar till
dessa grupper i Stockholms stad.
Förutom samlingslokalsverksamheten arrangeras egna kulturprogram som till
exempel konst- och fotoutställningar.
Pumpan är en viktig mötesplats för personer med funktionshinder på Södermalm
Utöver samlingslokalverksamhet erbjuder man arbetsträning och social samvaro
för marginaliserade grupper som hemlösa i samband med högtider som jul och
nyår.
Upplåtelsen i Pumpan till prioriterade grupper ökade med 700 timmar under 2011.
Förvaltningen föreslår därför en ökning av kompensationsstödet med 35 tkr.
Fakta: Pumpan 2011
S:a kostnader
3 050

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

1 250

S:a bokade timmar Varav externt
bokade
7 771

2 053

S:a intäkter

Varav

Varav bidrag Kun

hyresintäkter

1 600

3 250

700

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal boknings-

grupper

ar

5 542

1 248
Antal anställda

bara rum
52

9

4
heltid+timanställda

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 21 (31)

Nya Rågsveds Folkets Hus

Söker: 1 600 tkr
Förslag: 1 164 tkr (+66 tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

944 tkr
56 tkr
164 tkr

Förvaltningens synpunkter
Föreningen Rågsveds Folkets Hus har ambition att utveckla Folkets Hus till ett
lokalt kulturhus och arrangerar bland annat egna kultur- och
folkbildningsprogram. Föreningen erbjuder även studieplatser och
biblioteksverksamhet för allmänheten.
Rågsveds Folkets Hus är en viktig samlingslokal i Söderort som bedriver ett aktivt
utvecklingsarbete i samverkan med föreningsliv och stadsdelsförvaltning.
Förvaltningen ser positivt på ambitionen att utveckla verksamheten till ett lokalt
kulturhus. .
Under 2011ökade i lokalupplåtelsen till prioriterade grupper med 620 timmar och
förvaltningen föreslår därför en ökning av kompensationsstödet med 31 tkr.
Föreningens kulturverksamhet har utvecklats positivt under året och förslår att
kulturstödet ökas med 40 tkr.
Fakta: Rågsveds Folkets Hus 2011
S:a kostnader
2 680

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

1 485

S:a bokade timmar Varav externt
bokade
12 346

S:a intäkter

1 082

Varav

830

2 682

1 300

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal

grupper

ar

1 134

Varav bidrag Kun

hyresintäkter
1 098
Antal anställda

bokningsbara rum
320

9

3 heltid

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 22 (31)

Spånga Folkan

Söker:

960 tkr

Förslag: 409 tkr (+3 tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

220 tkr
105 tkr
84 tkr

Förvaltningens synpunkter
Spånga Folkan ligger i stadsdelen Spånga-Tensta med fastighetskontoret som
hyresvärd. Föreningen bedriver lokalupplåtande verksamhet och
kulturverksamhet.
Spånga Musikförening verkar i lokalerna och det innebär att ungdomar kan
repetera och spela musik på Spånga Folkan. Spånga-Tensta Medborgarskola driver
en studio för redigering av musik- och videoinspelning.
Spånga Folkan erbjuder möjlighet för digital film på bioduk. Det innebär att man
kan visa både traditionell spelfilm, direktsända livekonserter och erbjuda
interaktiva konferenser.
Under året har uthyrning upplåtelsen till prioriterade grupper ökat. Detta innebär
att förvaltningen föreslår en ökning av det totala stödet med 3 tkr.
Fakta: Spångafolkan 2011
S:a kostnader

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

1 949

800

S:a bokade timmar Varav externt
bokade
6 155

S:a intäkter

3 671

Varav

Varav bidrag Kun

hyresintäkter

451

1 946

1000

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal boknings-

grupper

ar

2 099

406
Antal anställda

bara rum
150

5

1 heltid

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 23 (31)

Tensta Träff
Söker: 1 621 tkr
Förslag: 1 604 tkr (-7 tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

1 325 tkr
169 tkr
110 tkr

Förvaltningens synpunkter
Tensta Träff ligger i stadsdelen Spånga-Tensta med SISAB som hyresvärd.
Verksamheten drivs av föreningen Kulturhuset Tensta Träff som är en
paraplyorganisation bestående av ett 15-tal lokala föreningar. Tensta Gymnasium
hyr lokaler under vardagar och den stora salen i Tensta Träff, Stockholmssalen, är
en populär festlokal på helgkvällar. Tensta Träff har en stor scen och är den av
samlingslokalerna som har störst publikkapacitet, 400 personer.
Sedan några år arbetar föreningen med att utveckla Tensta Träff till ett lokalt
kulturhus. Under 2011 genomfördes till exempel en uppmärksammad
operauppsättning i samarbete med Elinborgsskolan och Kungliga Operan. Man
planerar att under 2012 fortsätta arrangera egna kulturprogram bland med
föreläsningar kring euroislamism. Föreningen har även inlett ett samarbete med
danska ambassaden kring ett konstprojekt under Danmarks ordförandeskap för
Europeiska unionen.
Utifrån att bokning av prioriterade grupper minskat föreslår förvaltningen att
kompensationsstödet minskar med 42 tkr. Tensta Träff erbjuder kulturarrangemang
av hög kvalité och förvaltningen föreslår att kulturbidraget ökar med 35 tkr,
sammantaget en minskning med 7 tkr..
Fakta: Tensta träff 2011
S:a kostnader
2 858

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

1 888

S:a bokade timmar Varav externt
bokade
4 246

S:a intäkter

459

Varav
hyresintäkter

837

2 997

1 050

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal

grupper

ar

3 384

Varav bidrag Kun
1 611
Antal anställda

bokningsbara rum
5

2 heltid + en 0,5

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 24 (31)

Årsta Folkets Hus

Söker: 950 tkr
Förslag: 930 tkr (-8 tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

820 tkr
30 tkr
55 tkr

Förvaltningens synpunkter
Årsta Folkets Hus ligger i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör med Familjebostäder
som hyresvärd. Förutom lokaluthyrning erbjuder föreningen en omfattande kulturoch folkbildningsverksamhet som till exempel film, konstutställningar,
musikprogram och kulturfester. Föreningen arbetar för att nå människor som
traditionellt inte deltar eller medverkar i kulturverksamhet och då särskilt barn och
unga.
Årsta Folkets Hus är mycket populär att hyra för fester.
Föreningen samverkar kring kulturprogram tillsammans med stadsdelen EnskedeÅrsta-Vantör. Dessa program riktar sig i första hand till barn och ungdomar.
Upplåtelsen till prioriterade grupper har i minskat med 160 timmar . Förvaltningen
föreslår därför att kompensationstödet till Årsta Folkets Hus minskas med 8 tkr.
Fakta: Årsta Folkets Hus 2011
S:a kostnader
3 418

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

1 179

S:a bokade timmar Varav betalande
externt bokade
13 285

10 346

S:a intäkter

Varav

1 285

3 028

1 550

Varav prioriterade

Pensionärsförening Antal

grupper

ar
605

Varav bidrag Kun

hyresintäkter
938
Antal anställda

bokningsbara rum
352

7

2 heltid och
timanställda

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 25 (31)

Alviks medborgarhus
Förslag: 1 200 tkr (+58 tkr)

Grundstöd
Kompensationsstöd
Kulturstöd

1017 tkr
153 tkr
30 tkr

Förvaltningens synpunkter
Alviks medborgarhus ligger i stadsdelen Bromma med fastighetskontoret som
hyresvärd. Verksamheten består främst av lokalupplåtelse och drivs sedan 2011
under en försöksperiod i samverkan mellan kulturförvaltningen och det lokala
föreningslivet. Under 2011 har samtal med Bromma SDF inletts om att samverka
kring ungdomsarrangemang.
Föreningen och förvaltningen kommer under 2012 att utvärdera om föreningen har
utvecklat verksamhet och organisation på ett sätt som möjliggör en framgångsrik
föreningsdrift från och med 2013.
Under 2011 ökade upplåtelsen till prioriterade föreningar vid Alviks
Medborgarhus med 1160 timmar. Med detta som bakgrund föreslår förvaltningen
en ökning av kompensationsstödet med 58 tkr.
Fakta: Alviks medborgarhus 2011
S:a kostnader Varav
Varav
S:a intäkter
lokalkostnade lönekostnader
r
2 700
1 725
850
2 700
S:a bokade
Varav externt Varav
Pensionärsför
timmar
bokade
prioriterade
eningar
grupper
7 193
2 489
3 061
1 557

Varav
hyresintäkter

Varav bidrag
Kun

1 500
1 142
Bokningsbara Antal
rum
anställda
4

1 heltid +
timanställda

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/314/2012
SID 26 (31)

Hemgården Birkagården

Söker: 2 800 tkr
Förslag: 2 026 tkr (+50 tkr)

Förvaltningens synpunkter
Birkagården ligger på Karlbergsvägen 86 i Norrmalms stadsdelsområde.
Föreningen bedriver folkbildningsverksamhet i studiecirkelform med inriktning
främst på konst och konsthantverk. Birkagården erbjuder öppen
programverksamhet som föreläsningar, musikevenemang, teater och dans. Det
finns ett café som är öppet för deltagare i verksamheterna och allmänheten.
Föreningen bedriver barnomsorgsverksamhet med bland annat daghem, fritidshem
och sommarkollo. Föreningen samarbetar med studieförbund och arrangerar
tillsammans med dem musikkvällar och rockskolor. Under 2012 fyller
Birkagården 100 år. Birkagården var den första hemgården som startades i
Sverige.
Birkagården är en viktig mötesplats för unga och gamla i Vasastan med
omfattande kultur- och studieverksamhet.
Föreningen har ansökt om extramedel för kulturprogram i anslutning till
jubileumsåret. Förvaltningen föreslår att Birkagårdens tilldelas 50 tkr för detta.
Fakta: Birkagården 2011
S:a kostnader

Varav

Varav lönekostnader

S:a intäkter

lokalkostnader
6 775

Varav

Varav bidrag Kun

hyresintäkter

2 418

3 341

5 896

710

Självfinansierings- S:a timmar

S:a timmar extern

Varav barn-

Antal

grad i procent

uthyrning

och

bokningsbara rum

verksamhet

1 976
Antal anställda

ungdomar
1 484

3 948

940

12

7 heltid och
timanst.

Hemgården Midsommargården

Söker: 950 tkr
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Förslag: 935 tkr (+20)

Förvaltningens synpunkter
Stiftelsen Midsommargården bedriver verksamhet i en fastighet vid Telefonplan i
Liljeholmens stadsdelsområde. Midsommargården är ett lokalt kulturhus, en
mötesplats som erbjuder studiecirklar inom språk, data, bild och form,
konsthantverk, hobby och dans/motion/hälsa. Man arrangerar även kurser för barn
och ungdom inom bild och form, dans och snickeri.
Midsommargården arrangerar egna kulturprogram. Under 2011 har man bland
annat arrangerat konstutställningar, öppna föreläsningar, teaterföreställningar. I
samarbete med lokala fritidsgårdar har man under 2011genomfört rockkvällar.
Vid Midsommargården finns det studierum, samlingssalar, datarum, digitalt
fotolab, replokaler och inspelningsstudio samt hobby och hantverkslokaler.
Midsommargården har utvecklat samarbete med lokala fritidsgårdar kring
ungdomsarrangemang och den egna kulturverksamheten. Förvaltningen föreslår
en ökning av stödet med 20 tkr för 2012.
Fakta: Midsommargården 2011
S:a kostnader

Varav

Varav

lokalkostnader
3 473

576

S:a intäkter

lönekostnader
2 635

Varav

Varav bidrag Kun

hyresintäkter
2 091

355

Självfinansierings- S:a timmar

S:a timmar extern

Varav barn- och

Antal boknings-

grad i procent

uthyrning

ungdoms

bara rum

studieverksamhet
4 148

2 047

350

12

915
Antal anställda
3 heltid
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Hemgården Mäster Olofsgården

Söker: 1 400 tkr
Förslag: 1 285 tkr (+60 tkr)

Förvaltningens synpunkter
Föreningen Mäster-Olofsgården ligger i Gamla Stan. Hemgården erbjuder
studieverksamhet i cirkelform och som helgkurser. Kurserna är inriktade på
konsthantverk/hobby/hälsa/dans och skapande/utövande konst. Återbruket är en
öppen verksamhet där man kan reparera gamla möbler och föremål med hjälp av
handledare.
Mäster-Olofsgården driver barn och ungdomsverkshem i form av fritidshem,
fritidsklubb och fritidsgård på uppdrag av utbildningsförvaltning respektive
Södermalms SDF. Detta är förklaringen till verksamhetens höga intäkter och
kostnader.
Mäster Olofsgården driver bland annat ett filmprojekt mellan ungdomar från
innerstad och ytterstad.
Sedan några år arrangerar Mäster Olofsgården en återkommande kulturfestival
med syfte att ge en mer positiv syn på det mångkulturella samhällets möjligheter.
Hemgården genomför årligen nationaldagsfirande på Stortorget samt under
december månad, ”Gamla stans levande julkalender”. Hemgården arbetar sedan
några år metodiskt med att skapa integrerande möten mellan ”nya” och ”gamla”
svenskar och mellan personer i olika ålder för att skapa social samhörighet.
Hemgården bedriver en omfattande egen kulturverksamhet och samverkar bland
annat med svenska kyrkan, näringslivet, andra föreningar kring att utveckla
metoder och aktivt stötta unga hemlösa med arbete, praktik eller studier.
Utifrån Mäster-Olofsgårdens omfattande öppna kulturarrangemang och
engagemang kring unga föreslår förvaltningen en ökning av stödet till Mäster
Olofsgården med 60 tkr.
Fakta: Mäster Olofsgården 2011
S:a kostnader

Varav lokalkostnader Varav

S:a intäkter

lönekostnader
6 250

1 500

3 800

Varav

Varav bidrag Kun

hyresintäkter
6 250

350

S:a timmar

S:a timmar

Varav barn och

Antal boknings-

studieverksamhet

extern uthyrning

ungdom

bara rum

4 100

3 600

1 600

8

1 225
Antal anställda
8 heltid +
timanställda
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Hemgården Skeppsholmsgården

Söker: 2 945 tkr
Förslag: 1 150 tkr (+35 tkr )

Förvaltningens synpunkter
Skeppsholmsgården bedriver verksamhet i sin huvudsakliga lokal på
Skeppsholmen och på de fartyg och skutor som tillhör hemgården. Hemgårdens
lokaler ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk. Hemgården bedriver
folkbildningsarbete inom hantverk och sjömanskap och anordnar sommartid bland
annat långseglingar för ungdomar och kolloverksamhet.
Verksamheten är den enda i sitt slag i Stockholm och en mötesplats för människor
i alla åldrar som förenas av sitt intresse för maritim verksamhet och kultur.
Hemgården erbjuder även verksamhet, sjömanskapsrelaterade ”stegutbildningar”
och yrkesinriktade kurser i samarbete med NBV och ABF . Hemgården erbjuder
öppen verksamhet för ungdomar 6 dagar per vecka. Under sommarmånaderna
arrangerar hemgården kolloverksamhet på uppdrag av Stockholms Stad. Denna
verksamhet generar intäkter.
Skeppsholmsgården samarbetar med en rad aktörer kring kulturprogram och
verksamhet. Hemgården har bland annat börjat samarbeta med föreningar för
funktionshindrade. Genom detta samarbete har grupper av blinda, dövstumma
samt dövblinda fått möjlighet att delta i seglingar och hemgårdens verksamhet.
Förvaltningen föreslår utifrån denna satsning en ökning av stödet med 35 tkr.
Fakta: Skeppsholmsgården 2011
S:a kostnader
6 133

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

1 865

S:a intäkter
3 140

Varav

Varav bidrag Kun

hyresintäkter
4 055

300

S:a timmar

S:a timmar extern

Varav barn och

Antal boknings-

studieverksamhet

uthyrning

ungdom

bara rum

1000

3 500

1 500

17+2 fartyg

1 115
Antal anställda
9 heltid+behovsanställda
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Hemgården Södergården

Söker: 2 000 tkr
Förslag: 1 423 tkr (oförändrat)

Förvaltningens synpunkter
Föreningen Södergården ligger på Götgatan 37. Södergården har en omfattande
studiecirkelverksamhet och kulturverksamhet i form av öppna temakvällar,
föreläsningar, danskvällar, stadsvandringar, datautbildningar och resor. Man
samarbetar med andra föreningar och organisationer genom att upplåta lokaler för
gruppverksamhet mot ersättning.
Södergården driver ungdomsgård fyra kvällar per vecka i särskilda lokaler i den så
kallade ungdomsvåningen med stöd från Södermalms stadsdelsförvaltning. Det
finns replokaler för unga som vill spela. Hemgården arrangerar regelbundet rockoch discokvällar för unga i samverkan med Södermalms stadsdelsförvaltning.
Södergården har en omfattande verksamhet för äldre och får för detta stöd från
äldreförvaltningen med 270 tkr för 2012.
På vardagar bedriver hemgården en öppen invandrar- och flyktingverksamhet för
att bryta utanförskap och social isolering. Den innehåller teoretisk
svenskundervisning men även vardagssvenska kopplad till hantverk. Södergården
är en mötesplats som bidrar till integration och möten mellan människor med olika
bakgrund
Förvaltningen föreslår ett oförändrat stöd för 2012.
Fakta: Södergården 2011
S:a kostnader
4 838

Varav

Varav

lokalkostnader

lönekostnader

1 699

S:a intäkter
2 564

Varav

Varav bidrag Kun

hyresintäkter
4 441

175

S:a timmar

S:a timmar extern

Varav barn och

Antal boknings-

studieverksamhet

uthyrning

ungdom

bara rum

5 444

2 916

1 020

4

1 432
Antal anställda
3 heltid+3 deltid
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Hemgården Timmermansgården

Söker : 2 120 tkr
Förslag: 1 920 tkr (oförändrat)

Förvaltningens synpunkter
Föreningen Timmermansgården bedriver verksamhet i en fastighet på
Timmermansgatan 46-48 på Södermalm. Hemgården arrangerar
studiecirkelverksamhet för vuxna i språk, hantverk, hobby, hälsa, dans och
kulturhistoria. Hemgården arrangerar även kurser för barn och ungdomar i till
exempel konst, småbarnsrytmik, DJ-skola, teater, dans och film.
Hemgården erbjuder ett omfattande kulturprogram med öppna föreläsningar,
berättarcafeér, stadsvandringar och danskvällar. Föreningen driver en öppen barnoch ungdomsverksamhet kvällstid med stöd från stadsdelsförvaltningen.
Timmermansgården är en mötesplats för äldre och erbjuder programverksamhet
för denna målgrupp, för detta fick man stöd från äldreförvaltningen i Stockholms
stad med 78 tkr. Under året har man även erbjudit öppen verkstad och vuxenfritids
dagtid. Det har inneburit att gården blivit en mötesplats för daglediga i skiftande
ålder.
Den egna studieverksamheten minskade under 2011. Förvaltningen föreslår ett
oförändrat stöd för Timmermansgården 2012.
Fakta: Timmermansgården 2011
S:a kostnader

Varav

Varav lönekostnader

S:a intäkter

lokalkostnader
3 299

1 455

Varav

Varav bidrag Kun

hyresintäkter
1 478

3 089

140

S:a timmar

S:a timmar extern

Varav barn och

Antal boknings-

studieverksamhet

uthyrning

ungdom

bara rum

1 486

720

30

5

1 920
Antal anställda
3 heltid och
timanställda

