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Bidrag för verksamhet på de öppna
mötesplatserna för äldre år 2021
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Rinkebyalliansens
ansökan om verksamhetsbidrag med 70 000 kronor för
uppsökande verksamhet och för att genomföra aktiviteter på
den öppna mötesplatsen för äldre belägen i Rinkeby samt att
bevilja Husby öppna mötesplatsers ansökan om
verksamhetsbidrag med 70 000 kronor för uppsökande
verksamhet och för att genomföra aktiviteter på den öppna
mötesplatsen för äldre belägen i Husby.
2. Stadsdelsnämnden godkänner att Rinkebyalliansen samt
Husby öppna mötesplatser behåller återstående
verksamhetsbidrag, totalt 97 150 kronor, vilket
ursprungligen beviljats för att genomföra aktiviteter år 2020,
men som inte kunnat förbrukas till följd av
Coronapandemin. Medlen ska användas till att genomföra
fler aktiviteter på de öppna mötesplatserna under år 2021.
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Sammanfattning
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 avseende de öppna
mötesplatserna för seniorer i Rinkeby och Husby har inkommit till
förvaltningen. I Rinkeby-Kista stadsdelsområde drivs sedan ett antal
år tillbaka öppna mötesplatser för seniorer gemensamt av olika
föreningar, med ekonomiskt stöd av stadsdelsförvaltningen.
Föreningarna har idag totalt ca 850 medlemmar varav ca 560
kvinnor. Aktiviteterna som skall bedrivas på de öppna
mötesplatserna i de lokaler förvaltningen upplåter, ska vända sig till
alla äldre inom stadsdelsområdet oavsett tillhörighet till
organisation eller förening, etnisk bakgrund eller trosbekännelse.
Ett av syftena är förutom att minska social isolering även motverka
segregation bland de äldre i stadsdelsområdet. Mötesplatserna är ett
komplement till förvaltningens aktivitetscenter i Kista.
Det beviljade verksamhetsbidraget avser kostnader för de öppna
aktiviteter som ska genomföras. Förvaltningen upplåter två lokaler,
belägna i Rinkeby och Husby och står idag för hyra och
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driftkostnader. I dessa lokaler kommer även förvaltningen att
förlägga aktiviteter för äldre under året. Verksamhetsbidrag
kommer inte att utgå för ytterligare hyra av lokaler.
Stadsdelsförvaltningen står idag för hyra och driftkostnader för
lokaler i Rinkeby och Husby som även kommer att användas för
aktiviteter för äldre som förvaltningen planerar under året.
Lokalerna är nedlagda förskolor där pensionärsföreningarna har
möjlighet att bedriva öppen verksamhet så länge kontraktet
kvarstår. Lokalerna ingår i den stora lokalöversyn som för
närvarande pågår inom förvaltningen.
Bakgrund
I Rinkeby-Kista stadsdelsområde drivs sedan ett antal år tillbaka
öppna mötesplatser för seniorer av olika föreningar och
intresseorganisationer som gått samman i den s.k. Alliansen, och har
ekonomiskt stöd av stadsdelsförvaltningen. Bidraget har varit avsett
för att föreningarna gemensamt ska ordna aktiviteter för personer 65
år och äldre för att motverka isolering, ge förutsättningar för ett
aktivt socialt liv och vara hälsofrämjande. Föreningarna ska även
bedriva en uppsökande verksamhet för äldre i stadsdelsområdet.
Förvaltningen har samarbetat med föreningarna som en del i det
förebyggande och uppsökande arbetet inom äldreomsorgen.
Verksamhetsbidraget följs upp genom att de öppna mötesplatserna
årligen lämnar in en redovisning samt genom uppföljningsmöten
med förvaltningen.
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Fram till 2018 fanns det en föreningsdriven öppen mötesplats i alla
de fyra stadsdelarna i Rinkeby-Kista stadsdelsområde och
verksamhetsbidrag utgick till var och en av dessa. Förvaltningen
tillhandahöll lokalerna och bekostade även alla kostnader kopplade
till dessa, exempelvis el, larm, städning och försäkring, där
verksamheten bedrevs. Den öppna mötesplatsen i Kista övergick
2018 till ett aktivitetscenter som drivs i kommunalregi. Lokalen i
Akalla som fram till mars 2020 använts som öppen mötesplats är
uppsagd från mars 2021 då fastigheten sålts. För fortsatta
aktiviteter i området Husby-Akalla hänvisas till den lokal som
ligger centralt belägen i Husby. Under 2021 kommer det i RinkebyKista att finnas totalt 3 mötesplatser för seniorer förlagda till Husby,
Rinkeby och Kista. Två av dessa öppna mötesplatser, i Rinkeby och
Husby, har förvaltningen sedan lång tid tillbaka upplåtit till ett antal
pensionärsorganisationer som i sin tur skall bedriva olika former av
öppna aktiviteter för äldre. Även stadsdelsförvaltningen kommer att
förlägga en hel del aktiviteter för äldre i lokalerna under 2021.
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Öppna mötesplatsers lokaler är nedlagda förskolor, fastighetsägare
är Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB där förvaltningen
tidigare haft annan verksamhet. Lokalerna ingår i den lokalöversyn
som förvaltningen påbörjat i syfte att bland annat se över vilka
effektiviseringar som är nödvändiga för framtidens behov.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldre,
funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Ärendet har tagits upp i
det lokala pensionärsrådet vid sammanträde den 27 januari 2021.
Ärendet
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 avseende de öppna
mötesplatserna för seniorer i Rinkeby som drivs av
Rinkebyalliansen, och Husby som drivs av Husby öppna
mötesplatser, har inkommit till förvaltningen.
Under år 2020 har flera av de planerade aktiviteterna på
mötesplatserna inte ägt rum på grund av Corona pandemin.
Mötesplatserna stängde i mars och har endast kunnat bedriva viss
utomhusverksamhet under sommarmånaderna. Detta har medfört att
en del av verksamhetsbidraget för år 2020 inte har förbrukats. De
respektive mötesplatserna önskar att överskottet kan kvarstå i
verksamheterna för att kunna erbjuda äldre i stadsdelsområdet en
ökad mängd aktiviteter under 2021.
Rinkeby öppna mötesplatser
Ansökan om 70 000:- för 2021 vilket avser 65 000:- för aktiviteter
och 5 000:- för uppsökande arbete. Två föreningar Gemenskap och
glädje samt Grekiska KAPI ingår i Rinkebyalliansen och driver den
öppna verksamheten. Föreningarna har tillsammans ca 160
medlemmar varav ca 110 är kvinnor. Som underlag har
förvaltningen emottagit protokoll från årsmöte, stadgar för Rinkeby
öppna mötesplatser, ekonomisk redovisning för 2020,
verksamhetsberättelse 2020 samt verksamhetsplan 2021.
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Under 2021 planeras att i och utanför lokalen i Rinkeby erbjuda
bland annat föredrag, underhållning, aktiviteter samt att
uppmärksamma och erbjuda gemensamt firande av alla nationella
högtider. Verksamheten har öppet dagtid alla vardagar och
möjlighet finns för äldre att komma in för social samvaro, spela
kort/spel och fika till självkostnadspris. I ett annex bedrivs olika
former av konst och hantverk. Under 2021 planeras både utflykter
till exempelvis museum och dagsturer med buss eller båt.
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Under 2020 hade verksamheten fram till mitten av mars när
restriktioner utifrån covid-19 infördes, öppet dagtid alla vardagar
och möjlighet fanns för äldre att komma in för social samvaro och
fika till självkostnadspris. I genomsnitt hade verksamheten 50
besökare per dag. Efter stängning i mars har verksamheten kunnat
välkomna äldre som i annexet enskilt och avskilt har kunnat utöva
konst och hantverk t.ex. väva i vävstol. Den ekonomiska
redovisningen visar för året ett överskott av 56 090:- av beviljade
70 000:-.
Förvaltningen genomförde sommaraktiviteter utomhus i samarbete
med verksamheten t.ex. café, sopplunch, promenader, grill och
tipspromenader vilket var mycket uppskattat. Vid de olika
aktiviteterna deltog ungefär 10-13 personer per tillfälle.
Husby öppna mötesplatser
Ansökan om 70 000:- för 2021 vilket avser 60 000:- för aktiviteter
och 10 000:- för uppsökande arbete. Bakom ansökan för Husby
öppna mötesplatser, står fyra föreningar varav en har olika klubbar i
sin verksamhet, PRO norra Järva, Äldre Iraniers Aktiviteter i
Husby (ÄIAH), Husbykyrkans seniorer, HSBs seniorer och fyra
olika klubbar: bridgeklubb, bouleklubb, bingoklubb och
PROtonerna. Totalt medlemsantal i föreningarna är 685, varav ca
450 kvinnor. Klubbarna har total 140 medlemmar varav 97 kvinnor.
Klubbarnas medlemmar är, förutom ett fåtal i bingoklubben, även
medlemmar i PRO norra Järva. Som underlag har förvaltningen
emottagit protokoll från årsmöte, stadgar för Akalla Husby öppna
mötesplatser, ekonomisk redovisning för 2020,
verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan 2021.
Under 2021 planerar verksamheten att på måndagar ha aktiviteter
för äldre med Iranskt ursprung därutöver beskriver
verksamhetsplanen bland annat bingo, boule och keramik i Husby
gård, Qi-gong i extern lokal, kör och bangolf i Akalla by, bridge,
filmvisning och pubkvällar. Under året planeras även utflykter med
buss och båt samt gårdsfester.
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Under 2020 hade verksamheten tillgång till två lokaler belägna i
Husby respektive Akalla vilka tillhandahölls av Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning. Aktiviteter fortgick enligt planerat till slutet av
mars när verksamheten stängde på grund av restriktioner utifrån
covid-19. Den ekonomiska redovisningen visar för året ett överskott
av totalt 41 060:- av beviljade 140 000:-.
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Synpunkter och förslag
Öppna mötesplatser verksamhet
Verksamheten på de öppna mötesplatserna i de lokaler
förvaltningen upplåter, ska vända sig till alla äldre inom
stadsdelsområdet oavsett tillhörighet till organisation eller förening,
etnisk bakgrund eller trosbekännelse. Ett av syftena är förutom att
minska social isolering även motverka segregation bland de äldre i
stadsdelsområdet. Mötesplatserna är ett komplement till
förvaltningens aktivitetscenter i Kista. De öppna mötesplatserna ska
ha anknytning till nämndens ansvarsområde och drivas i samverkan
med förvaltningen. En uppsökande verksamhet ska ingå i syfte att
erbjuda fler äldre i stadsdelsområdet att delta i verksamheten.
Föreningar i stadsdelsområdet är välkomna att inkomma med
förslag till förvaltningen gällande önskemål om aktiviteter för
målgruppen.
I rapporten ”Ensamhet, volontärarbete och internetanvändning
bland äldre stockholmare” av Stiftelsen Stockholms läns
Äldrecentrum 2021:1 ISSN 1401-5129 utmärker sig
stadsdelsområdet gällande äldres önskan om hjälp att bryta
ensamhet. I Rinkeby-Kista vill totalt 32 procent ha hjälp att ändra
sin ensamhet, vilket är högst andel av alla stadens
stadsdelsområden. Av kvinnorna är det 41 procent som önskar hjälp
vilket även detta är högst i staden. I olika åldrar skiljer sig behovet,
26 procent i åldern 65-79 år önskar stöd och hela 47 procent av de
över 80 år, båda dessa procentenheter är högst i staden.
Att förvaltningen tillhandahåller och bekostar särskilda lokaler för
öppen verksamhet för äldre som bedrivs av
pensionärsorganisationer är unikt för Rinkeby-Kista. I andra
förvaltningar bedrivs ofta verksamhet för äldre av olika
frivilligorganisationer i samma lokaler som det även sker annan
verksamhet, exempelvis på ett aktivitetscenter. Detta sker även i
Kista aktivitetscenter där ett flertal föreningar regelbundet
genomför aktiviteter. Både i Husby och i Rinkeby är öppna
mötesplatser belägna i fastigheter som ägs av SISAB och som
tidigare använts för förskoleverksamhet. Båda fastigheterna har
inhägnade gårdar som kan användas av verksamheterna.
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Förvaltningen kommer som tidigare, att under 2021 tillhandahålla
lokaler och lokalvård samt kostnader relaterade till detta t.ex. el,
larm och försäkring, för öppna mötesplatser i Rinkeby och Husby.
Den lokal som funnits i Akalla och som upplåtits till
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pensionärsorganisationer i området har avvecklats i mars 2021 i
samband med försäljning av fastigheten.
Ideella organisationer verksamma för äldre kan årligen ansöka om
föreningsbidrag från äldrenämnden för verksamhet i staden.
Föreningsbidrag för verksamhet inom ett stadsdelsområde kan
ansökas från respektive stadsdelsnämnd. I Rinkeby och HusbyAkalla har föreningar sedan ett antal år valt att årligen gå samman
och ansöka om ett gemensamt verksamhetsbidrag för att anordna
aktiviteter inom respektive öppna mötesplats.
Redovisning av verksamhetsåret 2020
Med anledning av den begränsade möjligheten att 2020 genomföra
planerade aktiviteter, har frågan om möjligheten att flytta med de
medel som återstår av 2020 års verksamhetsbidrag till 2021
aktualiserats.
Ansökan 2021
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att Rinkebyalliansen
och Husby öppna mötesplatser, kan behålla återstående
verksamhetsbidrag som beviljats för år 2020, att använda för
aktiviteter under år 2021. Förslaget avser enbart de medel som inte
kunnat förbrukas på verksamhet eller aktiviteter till följd av
Coronapandemin.
Vidare föreslås att ansökan om verksamhetsbidrag 2021 beviljas till
de föreningar som tillsammans ansöker och avser bedriva
verksamhet i de lokaler förvaltningen tillhandahåller och att detta
sker i enlighet med de förutsättningar och målsättningar
förvaltningen anger. Det beviljade verksamhetsbidraget avser
kostnader för de öppna aktiviteter som ska genomföras.
Förvaltningen upplåter två lokaler, Rinkeby och Husby. Förutom
detta har pensionärsorganisationer möjlighet att vissa tider låna
andra förvaltningslokaler för att genomföra aktiviteter.
Verksamhetsbidrag utgår därmed inte för lokalhyror av andra
lokaler utan ska enbart användas för kostnader för anordnande av
olika aktiviteter öppna för äldre i stadsdelsområdet.
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Förvaltningen avser att ha löpande uppföljningar med de föreningar
som ska bedriva verksamhet på mötesplatserna för att säkerställa att
detta sker enligt överenskommelse. Uppföljning avser även att
regelbundet inhämta information för fortsatt utveckling av
aktiviteter för målgruppen i stadsdelsområdet. För närvarande pågår
även en översyn av stadsdelsförvaltningens samtliga lokaler för att
kartlägga vilka effektiviseringsmöjligheter som finns och vilka
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behov förvaltningen ser för framtiden. I översynen ingår de lokaler
som idag tillhandahålls för mötesplatser för äldre samt den
konstruktion av verksamhetsbidrag som pensionärsorganisationerna
har haft möjlighet att ta del av.
Jämställdhetsanalys
Aktiviteter anordnade av öppna mötesplatser välkomnar både
kvinnor och män. Inga större könsskillnader har identifierats i
deltagandet vid anordnade aktiviteter under 2020. Föreningarna har
dock en övervägande andel kvinnliga medlemmar. Såväl öppna
mötesplatser Husby, Rinkeby samt Kista aktivitetscenter, har
uppmanats av förvaltningen att beakta behovet av en bredd i utbudet
av aktiviteter för att undvika eventuell snedfördelning mellan
könen. I verksamheterna finns dock även grupper av kvinnor
respektive grupper av män, som vill träffas på detta sätt utifrån
gemensamma intressen.

Susanne Leinsköld
stadsdelsdirektör

Ingrid Brännström
avdelningschef

Bilagor
1. Ansökan Rinkebyalliansen
2. Ansökan Husby öppna mötesplatser
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