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Sammanfattning
I budget för 2016 har, likt tidigare år, 300.000 kronor avsatts för
bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som vänder
sig till personer bosatta inom Kungsholmens stadsdelsnämnds
område. Sammanlagt har 13 ansökningar om projektbidrag
inkommit. Ansökningarna riktar sig fortsatt främst till verksamhet
för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden i detta ärende beviljar
bidrag med 208.000 kronor för elva olika projekt.
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Bakgrund
Av reglementet för stadsdelsnämnder (Kfs 2014:12, senaste
version) framgår att nämnden inom sitt område bl.a. har hand om
bidragsgivning till föreningar med utpräglat lokal verksamhet.
Många föreningar på Kungsholmen är stora, väletablerade och
ekonomiskt stabila. Genom att använda nämndens budget till
projektbidrag kan bidrag styras till sådant som ger lite extra i
nämndens verksamheter eller för nämndens brukare och inte enbart
till ordinarie verksamhet inom föreningslivet.
Mot bland annat denna bakgrund beslutade stadsdelsnämnden i
december 2015 om nya regler för föreningsbidrag. Fortsättningsvis
ska enbart projektbidrag utdelas.
I detta ärende redovisas 13 ansökningar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i samarbete mellan ekonomiavdelningen och
administrativa avdelningen.
Projektbidrag
Projektbidraget riktar sig till speciella ändamål och projekt som
kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet och
överensstämmer med nämndens verksamhetsmål.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag
Ansökningarna om projektbidrag har olika teman för sin
verksamhet såsom studiecirkelverksamhet, datakunskap, olika
fritids- och kulturaktiviteter, utflykter m.m. Flertalet ansökningar
har dessutom som mål att aktivera äldre till social samvaro.
Stadsdelsförvaltningen har vid genomgången av de 13 ansökningar
om projektbidrag som inkommit bedömt att elva av dem uppfyller
kraven, även om några ”projekt” efter flera år liknar ordinarie
verksamhet. Förvaltningen föreslår att de elva ansökningarna
beviljas, med några beloppsjusteringar.
KUNGSHOLMENS NATTVANDRARE – ansöker om 25.000 kr.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

En föräldradriven organisation av nattvandringar för vuxna bland
ungdomar på Kungsholmen under fredagkvällar. I första hand
rekryteras nattvandrarna från föräldrarna till ungdomarna på
högstadiet i Rålambshovsskolan, men alla intresserade vuxna
välkomnas.
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Bidraget ska bl. a. användas till kompletterande inköp av
deltagarutrustning, såsom jackor, kontantkort till mobiltelefoner och
förbandsmateriel. Även ett antal föreläsningar planeras för att
motivera och belöna deltagande.
Förvaltningen har goda erfarenheter av nattvandrarnas verksamhet.
Den kompletterar på ett bra sätt förvaltningens egna insatser.
Förvaltningen föreslår att ansökan bifalles.

STEG FÖR STEG – ansöker om 25.000 kr.

En studieverksamhet organiserad av en lokalförening till
Schizofreniförbundet; Intresseföreningen för personer med
schizofreni och liknande psykoser i Centrala Stockholm.
I ansökan anges att bidraget ska användas till att motivera befintliga
deltagare i ett friskvårds-projekt att utöka med ytterligare ett
träningspass och även delta i sommarverksamhet. Boken ”Hjärnkoll
på maten” ska också utdelas som gåva.
Förvaltningen föreslår att ansökan avvisas med hänvisning till att
bidrag skulle komma endast 2-5 deltagande kungsholmsbor till del
och att verksamheten åtminstone delvis riktar sig till deltagare från
ett geografiskt större område. Ett eventuellt deltagande i
sommaraktiviteter kan motivera ett bidrag om max 10.000 kr. under
förutsättning att man återkommer och kan styrka aktiviteterna.

SENIORNET KUNGSHOLMEN – ansöker om 10.000 kr.

En ideell verksamhet för att överbrygga teknikklyftan mellan
generationerna.
Det sökta bidraget ska finansiera bl.a. kursledarutrustning, lokalhyra
och annonsering i anslutning till att smartphonekurser genomförs
under våren, fyra kurser om vardera fyra tillfällen, och lika många
under hösten.
Förvaltningen föreslår att sökt bidrag beviljas. Verksamheten är
angelägen ännu så länge, och eftersom just smartphonekurserna är
nya, kan de betraktas som ”projekt”.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
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HÖSTPRIMÖRERNA – ansöker om 30.000 kr.

En förening för amatörteaterintresserade seniorer, varav flera
boende på Kungsholmen. Man har inriktat sig på att framträda vid
olika äldreboenden i innerstaden. Medel har också sökts hos
Norrmalms stadsdelsförvaltning.
Det ansökta bidraget ska främst användas till att bekosta arvodet för
en professionell regissör vid planeringen och repetitionerna av en
ny föreställning under 2016. Premiären beräknas bli i slutet av
2016 eller i början av 2017. Bidraget ska även användas till
hyreskostnader och administrationskostnader.
Förvaltningen föreslår likt tidigare år ett planeringbidrag på 5.000
kr. och att sökanden rekommenderas att återkomma om
produktionen blir av och föreställningar blir aktuella.

SPF SENIORERNA DRAKEN och SANKT ERIK samt PRO
KUNGSHOLMEN - ansöker gemensamt om 22.000 kr.

De lokala pensionärsföreningarna ordnar sedan flera år tillbaka en
gemensam dag, Seniordagen, på Kungsholmen i oktober. Temat har
varierat och för 2016 är det preliminärt ”Ökad livskvalitet för
seniorerna på Kungsholmen”. Programmet/innehållet för dagen är
vid tiden för ansökan inte klart, men man lovar återkomma med det
senare. I nuläget har man 5.000 kr. klara i finansiering av dagen,
oräknat eventuellt bidrag från Kungsholmens stadsdelsnämnd.
Seniordagen är ett gemensamt endagsevent i samarbete mellan det
två stora pensionärsorganisationerna som genomförts i många år nu.
Förvaltningen väljer att betrakta detta som ett projekt och föreslår
därför bifall.

SPF KUNGSHOLMEN-S:T ERIK – ansöker om 12.000 kr.
respektive 10.000 kr.

En av Sveriges Pensionärsförbunds lokalföreningar på
Kungsholmen.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

Ansökan avser dels medel för anordnande av en bussutflykt för
boende vid Pilträdet, deras personal och anhöriga, dels
verksamhetsbidrag för sedvanlig verksamhet år 2016.
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Förvaltningen föreslår bifall till utflykten med 10.000 kr. Enligt
kostnadsredovisningen för en liknande utflykt 2015, täckte 8.000 kr
utgifterna. Då rena verksamhetsbidrag enligt de nya riktlinjerna ej
längre ska beviljas, avstyrkes ansökan i denna del.

PRO KUNGSHOLMEN – ansöker om 20.000 kr.

En lokalavdelning av Pensionärernas RiksOrganisation.
Bidraget ska främst användas till 1-2 utflykter med minibussar ”för
ensamma och/eller rörelsehindrade äldre”, 12 personer plus 6
ledare, men också till kontaktverksamhet i ovannämnda målgrupp.
Enligt kostnadsberäkningen för utflykterna, som bifogats ansökan,
ska lunch och eventuella entréavgifter ingå. Busshyran beräknas till
6.000 kr. per tillfälle.
Förvaltningen föreslår att 10.000 kr. beviljas till vårutflykt m.m.
Om ytterligare utflykt blir av, är man välkommen med förnyad
ansökan tillsammans med redovisning för den redan genomförda
utflykten.

SATA – ansöker om 270.000 kr.

Svenska Anti-Terror och Avhoppare är en nybildad (dec. 2015)
organisation, vars mål är att bl.a. motverka terrorism, drogmissbruk,
våld och främlingsfientlighet och främja jämlikhet mellan olika
ungdomsgrupper.
Organisationen är nystartad och att betrakta som en riksorganisation. Redovisade planer för Stockholm är stadsövergripande och
inga direkta eller konkreta planer på vår lokala nivå anges i
ansökan, medan planer för verksamhet "i förorten" nämns
upprepade gånger.
Organisationens mål är värda allt stöd. Förvaltningen föreslår trots
detta att ansökan avvisas här, av främst två skäl:
- Stadsdelsnämndens uppdrag är att ge stöd till utpräglat lokal
verksamhet.
- En kommunövergripande strategi mot våldsbejakande extremism
är under utarbetande. Socialnämnden är den centrala nämnd som
ansvarar. Sökanden hänvisas till socialnämnden.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.
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SPF DRAKEN – ansöker om 30.000 kr.

En av Sveriges Pensionärs Förbunds lokalföreningar på
Kungsholmen.
SPF Draken avser enligt ansökan att använda det sökta bidraget till
anordnande av en seminarie-/föreläsningsserie om hälsa, livsstil och
friskvård för äldre under april – november 2016. Projektet är tänkt
att genomföras i samarbete med vårdaktören Stockholms Sjukhem,
och förhoppningen är att de flesta föreläsningarna ska vara öppna
för äldre, oavsett om de är organiserade i SPF eller inte.
Förvaltningen föreslår att ett bidrag om 20.000 kr. beviljas, då de i
ansökan angivna kostnaderna för bl.a. annonsering (12.000 kr.)
förefaller väl höga.

ÖPPNA TEATERN – ansöker om 84.000 kr.

Föreningen ABF:s Öppna teater bedriver sedan slutet av 1960-talet
uppsökande kulturverksamhet främst i Stockholmsområdet, men
också i övriga landet.
Det ansökta bidraget ska användas till 30 planerade teaterföreställningar/sångprogram på olika avdelningar vid Kungsholmens
äldre-/vård- och omsorgsboenden och servicehus under 2016.
Föreställningar kommer också att ges på boenden inom Norrmalms
stadsdelsförvaltning, varifrån bidrag till dessa sökts.
Förvaltningen föreslår att ett bidrag om 56.000 kr. beviljas,
motsvarande 20 föreställningar. Denna typ av kulturell stimulans är
viktig, vilket inte minst framgår av det stöd Öppna teatern får från
många medarbetare på äldreboenden. Verksamheten kan samtidigt
anses ingå i det ansvar som utföraren av äldreomsorg har. Öppna
teatern uppmanas att fördela de 20 föreställningarna jämnt mellan
de enheter som önskar besök. Därutöver står det teatern fritt att med
respektive enhet diskutera fler föreställningar.

DEN ÖPPNA DÖRREN I STOCKHOLM – ansöker om 10.000 kr.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
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En underavdelning till ideella Riksföreningen Den Öppna Dörren
med förankring i Svenska Kyrkan. Föreningens övergripande syfte
är att verka som en ” Öppen Dörr till gemenskap samt att främja
och tro på människors egna möjligheter till växande”.
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Stockholmsföreningen verkar stadsövergripande, men har sina
lokaler på Kungsholmen. Senast (2014) redovisade antalet
medlemmar från vår stadsdel var 55, varav 16 besökt verksamheten
under året. Föreningen har – främst genom ett arv – förhållandevis
god ekonomi för närvarande.
Det ansökta bidraget är tänkt att användas till ”utflykter”, dels till
Riksföreningens årsmöte, dels andra utflykter, under vår-sommarhöst.
Förvaltningen föreslår att ett bidrag motsvarande den budgeterade
kostnaden 5.000 kr. för ”övriga” utflykter beviljas, vilket väl borde
täcka kostnader för medlemmar från Kungsholmen.

BERGSGATANS FILMKLUBB – ansöker om 35.000 kr.

En vid tiden för ansökan ännu ej färdigbildad förening/klubb, med
då 20 betalande ”medlemmar”. Filmklubben leds av en
filmentusiast, som sedan länge verkat för att kungsholmsbor ska få
tillgång till en lokal biograf, något som saknats sedan SF lade ner
Draken 1996. Enligt planeringen ska 12 kvalitetsfilmer visas, för
maximalt 48 personer/tillfälle.
Bidraget ska användas till lokalhyra – man hyr in sig på Fria
Teatern på Bergsgatan - licensavgift, tryckkostnader, m.m.
Filmklubbens talesperson har framgångsrikt startat liknande
verksamheter på andra håll i regionen. Förvaltningen tar fasta på
den i ansökan framlyfta nyskapande karaktären och föreslår ett
bidrag om 30.000 kr. för startåret. För kommande år är det tveksamt
om medel kan beviljas, då en ordinarie verksamhet för klubben kan
betraktas som ren hobby/fritidsverksamhet för vuxna.

ÄLDREKONTAKT – ansöker om 35.000 kr.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
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En volontärorganisation, som bedriver verksamhet i Sveriges fem
största städer. Man organiserar nätverk med äldre, 75 +, i ett
geografiskt närområde, och volontärpersoner/ -familjer, som turas
om att bjuda på kaffe med dopp och umgänge i sina hem en gång
per månad. Till gruppen knyts också frivilliga ledsagare/chaufförer
som hämtar och lämnar den äldre i sitt hem och även deltar i
kaffestunderna. En grupp består av 6-8 äldre ”gäster”, 5
”fikavärdar” och 4 ”chaufförer”. Verksamheten är
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stadsövergripande, men på Kungsholmen finns tre lokala grupper.
Den senaste startade kring årsskiftet 2015-16. Totalt berör
verksamheten knappa 50 personer i stadsdelsområdet, inkluderat
volontärena.
De sökta medlen ska användas till ”underhåll” av befintliga
fikagrupper, dvs rekrytering/ersättande av gäster och volontärer,
introduktion av deltagare, uppföljning och ”coachning”.
Eftersom administration/kansli är gemensamt bedömer
förvaltningen att 10.000 kr./grupp är väl mycket, särskilt som
volontärerna inte har någon ersättning alls. Förvaltningen föreslår
ett bidrag på 15.000 kr.

Projektbidrag 2016
Förening
KUNGSHOLMENS NATTVANDRARE
STEG FÖR STEG
SENIORNET KUNGSHOLMEN
HÖSTPRIMÖRERNA
SPF SENIORERNA DRAKEN och SANKT
ERIK samt PRO KUNGSHOLMEN
SPF KUNGSHOLMEN-S:T ERIK
PRO KUNGSHOLMEN
SATA
SPF DRAKEN
ÖPPNA TEATERN
DEN ÖPPNA DÖRREN I STOCKHOLM
BERGSGATANS FILMKLUBB
ÄLDREKONTAKT

SUMMA

Sökt
Tillstyrkt
Bidrag Bidrag
25 000
25 000
25 000 0 (10 000)
10 000
10 000
30 000
5 000
22 000
22 000
12 000
20 000
270 000
30 000
84 000
10 000
35 000
35 000
608 000

10 000
10 000
0
20 000
56 000
5 000
30 000
15 000
208 000

Bilagor
Samtliga ansökningshandlingar finns hos registrator och kommer att
finnas tillgängliga vid nämndsammanträdet.
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