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Till
Kulturnämnden

Förslag om stöd till Bagarmossens
Folkets hus
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår att:
- Bagarmossens Folketshusförening beviljas stöd med
600 000 kr i grundstöd.
- Bagarmossens Folketshusförening beviljas investeringsstöd
med 300 000 kr.

Sammanfattning
Kulturnämnden fattade den 9 december 2015 beslut att tilldela
Bagarmossens Folkets hus ekonomiskt omställningsstöd om 600
000 kronor för årets sex första månader.
Kulturförvaltningen bedömer att ett konkret, realistiskt och
hållbart förändringsarbete har påbörjats i Bagarmossens
Folketshusförening och föreslår att föreningen beviljas ytterligare
600 000 kronor i grundstöd samt 300 000 kronor i
investeringsstöd för 2016.

Robert Olsson
Kulturdirektör

stockholm.se

Patrik Liljegren
Chef kulturstrategiska staben
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Underlag för beslut



Kulturnämndens beslut den 9 december 2015 om stöd till
lokalförvaltande organisationer.
Inlämnade handlingar från berörd verksamhet.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kulturstrategiska staben.

Bakgrund
Bagarmossens folketshusförening
Kulturnämnden fattade den 9 december 2015 beslut om att
tilldela Bagarmossens Folkets Husförening 600 000 kronor i
grundstöd för 2016 års verksamhet. Kulturförvaltningen har
under flera år i dialog med föreningen konstaterat att ledningen
haft svårt att vända en negativ trend avseende verksamhetvolym,
ekonomi, lokal förankring och bemötande. Med tanke på den
osäkra situation föreningen befann sig i under 2015 beslutades att
en oförändrad stödnivå om 600 000 kr skulle fördelas för sex
månaders verksamhet. Föreningen ombads att inlämna en rapport
som presenterade att hållbart förändringsarbete påbörjats. Först
efter att föreningen lämnat en rapport som visar att ett hållbart
förändringsarbete är påbörjat skulle beslut om övriga sex
månader tas. Rapporten skulle vara förvaltningen tillhanda senast
den 31 mars 2016. Först därefter skulle nämnden besluta om
eventuellt fortsatt stöd.
Rapporten visar att föreningens styrelse mellan januari och mars
haft sju protokollförda möten. Styrelsen har initierat och
genomfört ett genomlysningsarbete för områdena ekonomi,
organisation, kommunikation, verksamhetsutveckling och
lokaler. För några av dessa områden har arbetsgrupper bildats för
fortsatt utvecklingsarbete. Styrelsen har till förvaltningen lämnat
en ”Redovisning av åtgärder efter kulturförvaltningens revision
2015”. I överenskommelse med förvaltningen inkom föreningen
med en ny ansökan för verksamhetsåret 2016 den 31 mars.
I ansökan finns en långsiktig visions- och utvecklingsplan som
beskriver Bagarmossens Folkets hus 2018 som ett hus öppet för
många olika medborgare fyllt av rörelse och kultur. Här finns ett
centralt café, musikstudio, filmvisningsmöjligheter, studieplatser
och rum för matlagningskurser mm. Visionen är anpassad till
stadsdelens snabba förändring med nya och gamla boenden som
möts och bygger på lokal förankring och samarbeten.
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För att nå visionen vill föreningen genomföra en omorganisation
som också har påbörjats genom uppsägning av personal och
rekrytering av ny verksamhetsledare. För att genomföra
omorganisationen som innebär dubbla lönekostnader i fyra
månader ansöker föreningen om investeringsstöd med 410 000
kr. Därtill ansöker föreningen om 30 000 för
kommunikationssatsningar.

Förvaltningens förslag
Kulturnämnden fattade den 9 december 2015 beslut att tilldela
Bagarmossens Folkets hus ett omställningsstöd om 600 000
kronor för årets sex första månader
Kulturförvaltningen bedömer att ett konkret, realistiskt och
hållbart förändringsarbete har påbörjats i Bagarmossens
Folketshusförening och föreslår att föreningen beviljas 600 000
kronor i grundstöd samt 300 000 kronor i investeringsstöd för
2016.

