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Kungsholmens stadsdelsnämnd

Bidrag för 2006 till lokala föreningar och frivilliga organisationer som riktar sig till äldre och vuxna funktionshindrade
på Kungsholmen
Förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner fördelningen av bidrag enligt
tjänsteutlåtandet.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Kerstin Ohlsson
verksamhetschef

Förvaltningens förslag
I budget för 2006 har 150 tkr avsatts för bidrag till lokala föreningar och
frivilliga organisationer som vänder sig till äldre och vuxna funktionshindrade inom Kungsholmens stadsdelsnämndsområde. 46 tkr avsätts för
grundbidrag och 104 tkr för verksamhetsbidrag.
Riktlinjerna för bidrag fastställdes av stadsdelsnämnden 2003-12-11 och
innebär en uppdelning i två olika typer av bidrag; ett grundbidrag som
fördelas utifrån antalet medlemmar och ett verksamhetsbidrag. Tanken
med uppdelningen i två typer av bidrag är att en del ska fördelas utifrån
antalet medlemmar och på så sätt komma alla föreningar till godo för en
basverksamhet. Verksamhetsbidraget ska främja kreativitet och nyskapande och inte gå till reguljär verksamhet utan vara till för tillfälliga projekt
eller andra tillfälliga verksamheter. Föreningar och organisationer kan ansöka om båda bidragen eller endast det ena.

För verksamhetsbidraget krävs en noggrannare beskrivning av hur det
ansökta bidraget avses att användas. Beskrivningen ska innehålla en noggrann redogörelse för den tänkta verksamheten/projektet, syfte och mål
ska beskrivas, hur verksamheten/projektet kompletterar eller stödjer
nämndens verksamhet samt hur den överensstämmer med nämndens verksamhetsmål och på vilket sätt den har en nyskapande karaktär. Budget med
specificering av kostnader och eventuella intäkter ska bifogas.
Sammanlagt har 10 ansökningar om grundbidrag och 14 ansökningar om
verksamhetsbidrag för 2006 års verksamhet inkommit.
Förvaltningen fann vid genomgång av de ansökningar om verksamhetsbidrag som inkommit att tretton ansökningar i stort sett uppfyllde de ovan
beskrivna kraven. Frivillig väntjänst och Essinge församling med Essinge
väntjänst kompletterar på ett bra sätt nämndens verksamhet och vänder sig
till en bred och i många fall, för förvaltningen, okänd målgrupp inom
Kungsholmens stadsdelsområde. De övriga tio ansökningarna har olika
teman för sin verksamhet, såsom fritids- och kulturaktiviteter, studiecirkelverksamhet samt friskvård. De når en annan målgrupp och har ett förebyggande syfte vilket även det är ett utmärkt komplement till nämndens
verksamhet. En ansökan gäller inköp av nödvändig utrustning för att kunna bedriva utbildningsinsatser.
Den sista ansökan avser kostnad för löner för att kunna iordningställa en
broschyr som beskriver verksamheten. Förvaltningens bedömning är att
denna ansökan inte faller inom ramen för riktlinjerna. Som verksamhetsbidrag föreslår förvaltningen att 104 000 kr fördelas enligt tabell 2 nedan.
Förvaltningen föreslår att grundbidraget fördelas utifrån det antal medlemmar som föreningarna angett i sina ansökningar enligt beräkning i tabell 1 nedan. Grundbidraget avrundas till jämnt hundratal kronor.

Sid 3 (4)
Tabell 1. Ansökningar om grundbidrag
Förening

Antal medlemmar på
Kungsholmen

Verksamhet

Förvaltningens
förslag till
grundbidrag
2006 (kr)

SPF avd 449 S:t Göran
765
Kungsholmen
Kvartersrådet Mälarpirater Ca 200

Pensionärsorganisation

12 500

Senior-Net, Kungsholmen
PRO Kungsholmen

Ideell förening
Pensionärsorganisation

180
792

Kvartersråd

3 300
3 000
13 100

Veteranringen

37

Trygghetsringning

600

Väntjänst Essinge Försalmling
SPF S:t Erik Kungsholmen
Synskadades Riksförbund, Stockholms stad,
innerstaden
Intresseföreningen för
Schizofreni, Centrala
Stockholm, IFS/CS o.
Steg. För Steg
Trivsel-Bingo klubben
Summa

25

Väntjänst

500

574

Pensionärsorganisation

9 500

120

Intresseförening

2 000

55

Intresseförening

900

37
2785

Intresseförening

600
46 000

=16,63 kr per
medlem

Tabell 2. Ansökningar om verksamhetsbidrag
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Förening

Verksamhet

Sökt bidrag
2006 (kr)

Specificerad användning av bidraget

SPF avd 449 S:t Göran –
Kungsholmen

Pensionärsorganisation

2.500

Arrangera 2006 års mästerskap i boule.

PRO- och SPF-föreningarna på
Kungsholmen

Pensionärsorganisationer

30 000

20 000

Kvartersrådet Mälarpirater

SKB:s kvartersrådsverksamhet
för boendedemokrati.
Pensionärsorganisation
Väntjänst som kompletterar hemtjänsten i form av promenader,
butiksbesök, pratstunder mm.
Intresseorganisation
Pensionärsorganisation

3 242

Kulturaktivitet – ”Kungsholmens seniordag 2006 – tema: hur
äldre personer i samhället upplever sin roll och tydliggöra hur
fel det är att placera samhällets äldre i ett eget fack: Medel
söks för lokalhyra (Bolinderssalen), föreläsare, underhållare,
administration och marknadsföring.
Väntjänst, diverse sociala aktiviteter, bibliotek.

1 500
5 000

Aktivera pensionärer till social samvaro.
Telefonkostnader för kontaktsamtal, aktiviteter för att stimulera äldre, butiksresor och sjukhusbesök.

1 500
5 000

70 000
12 700

Utformande av broschyr.
Utfärd med rörelsehindrade boende på Kungsholmen, berättarcafé på Baltzar samt medel till att utveckla verksamheten
med Internationella danser.
.

HSB Fredhälls Pensionärsklubb
Väntjänst Essinge Församling

Sektionen för polyneuropati
SPF S:t Erik Kungsholmen

Synskadades Riksförbund,
Stockholms stad, innerstaden
Frivillig väntjänst

Intresseförening

8 000

Baltzar frivilligcenter

Väntjänst till stöd och för att bryta
8 000
ensamhet och isolering samt
ledsagning.
Intresseförening
15 000

Senior-Net Kungsholmen
Trivsel-Bingo klubben

Ideell förening
Intresseförening

7 000
2 000

Intresseföreningen för Schizofre- Intresseförening
ni, Centrala Stockholm, IFS/CS o.
Steg för Steg
Föreningen ”Den öppna Dörren” i Intresseförening
Stockholm

20 000

25 000

Förvaltningens
förslag till bidrag 2006 (kr)

1 500

2 000

--5 000

Föredrag om friskvård samt studiecirkel ”Lär känna din kropp”.

5 000

Skall på ett professionellt sätt sköta verksamheten och rekrytera nya medlemmar.

5 000

Diverse aktivteter, underhållning, informationsträffar ev. utflykt 15 000
våren 2006.
Inköp av en projektor till verksamheten.
7 000
Samvaro med personal samt sexåringar i samband med Lu2 000
ciafirande.
”Dag-kollo” på Skogsbo med studiecirkelverksamhet.
15 000

Vänder sig till psykiskt funktionshindrade. Har öppet när andra
Verksamheter inte är tillgängliga

20 000

Förening

Summa

Verksamhet

Sökt bidrag
2006 (kr)

Specificerad användning av bidraget

Förvaltningens
förslag till bidrag 2006 (kr)

104 000

