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Förvaltningens förslag till beslut
1. Bidrag till föreningar beviljas enligt förslag i detta
tjänsteutlåtande.

Maria M Laxvik
stadsdelsdirektör

Sammanfattning
I budget för 2017 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 17 ansökningar om projektbidrag
inkommit. Ansökningarna rör främst verksamheter för äldre, även
om spridningen i år är något större än tidigare.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen
Lindhagensgatan 76
Box 49039
100 28 Stockholm
Telefon 08-50808000
kungsholmen@stockholm.se
stockholm.se

Flera ansökningar beskriver projekt som inte riktar sig till
målgrupper inom nämndens ansvarsområden eller kompletterar
nämndens verksamheter. Stadsdelsförvaltningen föreslår att
nämnden avslår dessa. För att stödja så många som möjligt av
övriga projekt föreslås vissa bantningar.
I detta ärende föreslås att stadsdelsnämnden beviljar bidrag med
263.300 kronor för 14 olika projekt.

Tjänsteutlåtande
Dnr 2.1.-059-2017
Sida 2 (9)

Bakgrund
Av reglementet för stadsdelsnämnder (Kfs 2015:11, senaste
version) framgår att nämnden inom sitt område bl.a. har hand om
”bidragsgivning till föreningar med utpräglat lokal verksamhet och
kontakter med lokalt bedriven föreningsverksamhet”.

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 17 ansökningar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen.
Ärendet är behandlat i pensionärsrådet 2017-04-18, i rådet för
funktionshinderfrågor 2017-04-13 samt i förvaltningsgruppen
2017-04-12.

Ansökningarna och stadsdelsförvaltningens förslag
Ansökningarna om projektbidrag har olika teman för sin
verksamhet såsom studiecirkelverksamhet, datakunskap, olika
fritids- och kulturaktiviteter, utflykter m.m. Många ansökningar har
dessutom som mål att aktivera äldre till social samvaro.
Stadsdelsförvaltningen har vid genomgången av de 17 ansökningar
om projektbidrag som inkommit bedömt att 14 av dem uppfyller
kraven, även om några ”projekt” efter flera år liknar ordinarie
verksamhet. Förvaltningen föreslår att dessa ansökningar beviljas,
med vissa beloppsjusteringar.
De föreningar som beviljats medel uppmanas att säkerställa att de
planerade insatserna når både män och kvinnor inom målgrupperna.
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1. KUNGSHOLMENS NATTVANDRARE – ansöker om 25.000 kr.

En föräldradriven organisation av nattvandringar för vuxna bland
ungdomar på Kungsholmen. I första hand rekryteras nattvandrarna
från föräldrarna till ungdomar men alla intresserade vuxna
välkomnas.
Bidraget ska bl. a. användas till föräldraföreläsningar och förstahjälpen-kurser, men också till inköp av deltagarutrustning, såsom
kontantkort till mobiltelefoner och förbandsmateriel.
Förvaltningen har goda erfarenheter av nattvandrarnas verksamhet.
Den kompletterar på ett bra sätt förvaltningens egna insatser.
Förvaltningen föreslår att ansökan bifalles.

2. FÖRENINGEN VÄNDPUNKT / UNGDOM - tacksamma för
bidrag litet som stort

Föreningen beskriver en verksamhet som med flera olika insatser
vill hjälpa ungdomar från utanförskap till inkludering.
Verksamheterna kombineras med lägerveckor och annan typ av
social verksamhet.
Föreningen har sin bas i västerort och beskriver inte någon
verksamhet riktat till ungdomar inom Kungsholmens
stadsdelsområde. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås.
3. Ideella föreningen WEILAI FRAMTIDEN I VÅRA HÄNDER ansöker om 507.414 kr.

Föreningen beskriver ett boendeprojekt där deltagarna ska utbildas
för att själva kunna hitta en bra bostad. Projektets kostnader
beskrivs vara 607.414 kr, medan intäkterna från 1000 medlemmar
som betalar 100 kr var är 100.000 kr.
Till ansökan är fogad en medlemsförteckning med 66 medlemmar.
Enbart någon enstaka av dessa bor i Kungsholmens stadsdelsområde. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås.

4. HÖSTPRIMÖRERNA - ansöker om 30.000 kr.
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En amatörteaterförening med merparten av medlemmarna boende
på Kungsholmen och Norrmalm. Föreningen har i flera år studerat
in och satt upp teaterföreställningar, bland annat på äldreboenden i
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stadsdelsområdet. I år avser man sätta upp Gösta Berlings saga av
Selma Lagerlöf och spela den på någon scen på Kungsholmen och
uppträda på äldreboenden med delar av produktionen.
Föreningen har höga ambitioner. Det bidrag man söker avser dock
enbart förberedelser i form av repetitioner med mera. Förvaltningen
föreslår ett bidrag med 10.000 kr.

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

En av Sveriges Pensionärsförbunds lokalföreningar på
Kungsholmen.
Ansökan avser medel för anordnande av en bussutflykt för boende
vid Pilträdet, deras personal och anhöriga.
Förvaltningen föreslår bifall till utflykten med 10.000 kr. Enligt
kostnadsredovisningen för en liknande utflykt 2015, täckte 8.000 kr
utgifterna.

6. DEN ÖPPNA DÖRREN - ansöker om 10.000 kr.

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”.
Stockholmsföreningen verkar stadsövergripande, men har sina
lokaler på Kungsholmen. Senast (2015) redovisade antalet
medlemmar från vår stadsdel var 55, varav 15 besökt verksamheten
under året.
Det ansökta bidraget är tänkt att användas till utflykter och andra
aktiviteter under vår-sommar-höst.
Förvaltningen föreslår att ett bidrag motsvarande tidigare år med
5.000 kr. vilket väl borde täcka kostnader för medlemmar från
Kungsholmen.

7. INTRESSEFÖRENINGEN MELLANMÅLET - ansöker om
10.000 kr.

Mellanmålet erbjuder öppen verksamhet för unga vuxna med
psykisk ohälsa. Genom aktivering vill man bidra till ett steg mot ett
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riktigt jobb eller praktikplats. Verksamheten bedrivs i en lokal på
Nordenflychtsvägen på Kungsholmen.
Mellanmålets verksamhet riktar sig till hela Stockholms stad. Man
får också ekonomiskt stöd från socialförvaltningen. Eftersom
verksamheten bedrivs på Kungsholmen, är lätt att nå för
målgruppen i stadsdelen och erbjuder med helg- och
sommarverksamhet ett komplement till nämndens egna
verksamheter föreslår förvaltningen ändå att ansökan bifalles.

8. ESSINGEÖARNAS HEMBYGDSFÖRENING – ansöker om
52.000 kr.

Medlen avses täcka merparten av de gemensamma kostnaderna för
att för första gången genomföra arrangemanget "Essingeöarnas
kulturvecka". Avsikten är kortfattat att stärka kulturintresset,
hembygdskänslan och sammanhållningen genom att lyfta fram
kulturen på Essingeöarna under en vecka.
Det sökta bidraget ska täcka kostnader för marknadsföring,
utställningar och hyror. Hembygdsföreningen bidrar själva med
10.000 kr.
En kulturvecka i september varje år kan säkert bidra till det mål
föreningen har. Stadsdelsförvaltningen menar dock att om veckan
ska bli det återkommande arrangemang man önskar kan man inte
förlita sig på bidrag från stadsdelsnämnden. Därför vore det klokt
att redan första året försöka få också andra finansiärer.
Förvaltningen föreslår ett bidrag på 30.000 kr.

9. SENIORNET KUNGSHOLMEN – ansöker om 10.000 kr.

En ideell verksamhet för att överbrygga teknikklyftan mellan
generationerna.
Det sökta bidraget ska finansiera utrustning, lokalhyra och
undervisningsmaterial för 12 kurser i surfplatte- och
smartphoneanvändning.
Förvaltningen föreslår att sökt bidrag beviljas.

10. KULTURFÖRENINGEN FRIA - ansöker om 33.000 kr.
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Föreningen är ny och har startats av bland annat en tidigare medlem
i Höstprimörerna. Det sökta bidraget är tänkt att användas till etapp
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1 i ett flerårigt projekt som ska resultera i en föreställning under
våren 2019. Tanken är att översätta en pjäs från danska och anpassa
den så att den kan spelas för en äldre publik som också kan
medverka interaktivt.
Förvaltningen är tveksam till om nämndens relativt blygsamma
bidrag ska användas till översättningar. Nämnden föreslås avslå
ansökan.

11. ÄLDREKONTAKT – ansöker om 20.000 kr.

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 stadsövergripande, och på Kungsholmen har funnits tre lokala grupper.
De sökta medlen ska användas till ”underhåll” av befintliga
fikagrupper, dvs rekrytering/ersättande av gäster och volontärer,
introduktion av deltagare, uppföljning och ”coachning”.
Verksamheten har bedrivits några år och är stabil. Förvaltningens
äldreomsorg har kontakt med verksamheten. Tros att det kanske inte
kan betraktas som ett projekt är verksamheten ett tydligt
komplement till förvaltningens egen verksamhet. Förvaltningen
föreslår bifall.

12. ÖPPNA TEATERN – ansöker om 77.500 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 25 planerade teaterföreställningar/sångprogram på olika avdelningar vid Kungsholmens
äldre-/vård- och omsorgsboenden och servicehus under 2017.
Nämnden beviljade 2016 ett bidrag om 56.000 kr, motsvarande 20
föreställningar. Nämnden menade då att denna typ av kulturell
Föreningsbidrag 2017
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stimulans är viktig, men att verksamheten samtidigt kan anses ingå i
det ansvar som utföraren av äldreomsorg har.
För 2017 föreslås ett bidrag med 46.500, motsvarande 15
föreställningar. Öppna teatern uppmanas att fördela
föreställningarna jämnt mellan de enheter som önskar besök.
Därutöver står det teatern fritt att med respektive enhet diskutera
fler föreställningar.

13. PRO KUNGSHOLMEN – ansöker om 39.800 kr.

En lokalavdelning av Pensionärernas RiksOrganisation. PRO avser
genomföra en studiecirkel för 10-15 pensionärer, med fysisk träning
parallellt med föreläsningar om bland annat kost, motion och
fallrisk. Vid 34 tillfällen under tolv veckor planeras träning och
teoriundervisning.
Sökanden menar att resultatet av projektet bör kunna vara grunden
för liknande framtida bredare satsningar.
Förvaltningen bedömer att projektet är seriöst upplagt, med för- och
efterstudier och professionell ledning. Den redovisade budgeten
bedöms som rimlig i relation till innehållet. Ansökan tillstyrks. Om
resultaten ska bli riktigt intressant måste man nå främst pensionärer
som idag inte är fysiskt aktiva.
14. PRO KUNGSHOLMEN – ansöker om 10.000 kr.

Bidraget avses täcka merparten av kostnaderna för en heldagsutflykt till Skansen för 15 "socialt isolerade" pensionärer plus sju
ledare. Resterande kostnader täcks genom ett överskott från
föregående år.
I budgeten för projektet ingår kostnader om 325 kr per person för
lunch och inträden. Det bör vara möjligt att finansiera en del av
detta genom egenavgifter. Förvaltningen föreslår ett bidrag på 8000
kr.

15. 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
Föreningsbidrag 2017
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varierat. Programmet/innehållet för årets dag är vid tiden för
ansökan inte klart, men man lovar återkomma med det senare.
Seniordagen är ett gemensamt endagsevent i samarbete mellan de
två stora pensionärsorganisationerna som genomförts i många år nu.
Förvaltningen väljer att betrakta detta som ett projekt och föreslår
därför bifall.

16. SPF DRAKEN – ansöker om 23.000 kr.

En av Sveriges Pensionärs Förbunds lokalföreningar på
Kungsholmen.
Medlen avses täcka kostnader för föreläsningar om hälsa, trygghet,
motion med mera (12.000 kr), broschyr med kontaktinformation
(6.000 kr) samt planering för utbildning till medlemmar med
begynnande demens (5.000 kr).
Förvaltningen är tveksam till att en informationsskrift till
medlemmarna är att betrakta som ett projekt. Bidrag till övriga två
punkter tillstyrks med 17.000 kr.

17. BERGSGATANS FRIA FILMKLUBB – ansöker om 10.000 kr.

Filmklubben som startades 2016 har nu omkring 50 medlemmar
och minst lika många på kö. Medlemsavgifterna täcker kostnaderna
för filmhyra m.m. och merparten av kostnaderna för lokal - man hyr
in sig på Fria Teatern på Bergsgatan.
Nämnden beslutade för 2016 om ett bidrag om 30.000 kr. för
startåret. För kommande år uttrycktes tveksamhet, då en ordinarie
verksamhet för klubben kan betraktas som ren hobby/fritidsverksamhet för vuxna. Förvaltningen föreslår att sökt bidrag
beviljas också för 2017, men uppmanar samtidigt klubben att för
kommande år se över möjligheterna till ökade intäkter genom att
t.ex. ta in de intressenter som finns som medlemmar och på lämpligt
sätt lösa vilka som får plats vid respektive visning i den lilla
teatersalongen.
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Projektbidrag 2017
Förening
KUNGSHOLMENS NATTVANDRARE
FÖRENINGEN VÄNDPUNKT / UNGDOM
WEILAI FRAMTIDEN I VÅRA HÄNDER
HÖSTPRIMÖRERNA
SPF KUNGSHOLMEN-S:T ERIK
DEN ÖPPNA DÖRREN
INTRESSEFÖRENINGEN
MELLANMÅLET
ESSINGEÖARNAS
HEMBYGDSFÖRENING
SENIORNET KUNGSHOLMEN
KULTURFÖRENINGEN FRIA
ÄLDREKONTAKT
ÖPPNA TEATERN
PRO KUNGSHOLMEN
PRO KUNGSHOLMEN
SPF samt PRO KUNGSHOLMEN
SPF DRAKEN
BERGSGATANS FRIA FILMKLUBB

SUMMA

Sökt
Tillstyrkt
Bidrag Bidrag
25 000
25 000
Ej spec
0
507 414
0
30 000
10 000
12 000
10 000
10 000
5 000
10 000
10 000
52 000

30 000

10 000
33 000
20 000
77 500
39 800
10 000
22 000
23 000
10 000
891 714

10 000
0
20 000
46 500
39 800
8 000
22 000
17 000
10 000
263 300

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