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Ansökan om bidrag för Rinkeby Öppna
mötesplats för seniorer
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar bevilja Rinkebyalliansens ansökan om
verksamhetsbidrag med 65 000 kronor för att anordna aktiviteter på
den öppna mötesplatsen för äldre belägen i Rinkeby samt 5 000
kronor för uppsökande verksamhet.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Husbyalliansens ansökan om
verksamhetsbidrag med 65 000 kronor för att anordna aktiviteter på
den öppna mötesplatsen för äldre belägen i Husby samt 5 000 kronor
för uppsökande verksamhet.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå Husbyalliansens ansökan om
verksamhetsbidrag med 15 000 kronor för att anordna aktiviteter på
den öppna mötesplatsen för äldre belägen i Husby.
4. Stadsdelsnämnden godkänner att Rinkebyalliansen behåller
återstående verksamhetsbidrag för år 2021, totalt 45 000 kronor,
medel som på grund av Coronapandemin inte förbrukats. Dessa
medel ska nyttjas för utökade aktiviteter på den öppna mötesplatsen i
Rinkeby under år 2022.
5. Stadsdelsnämnden godkänner att Husbyalliansen behåller
återstående verksamhetsbidrag för år 2021, totalt 35 000 kronor,
medel som på grund av Coronapandemin inte förbrukats. Dessa
medel ska nyttjas för utökade aktiviteter på den öppna mötesplatsen i
Husby under år 2022.
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Sammanfattning
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2022 för de öppna
mötesplatserna för seniorer i Rinkeby och Husby har inkommit till
förvaltningen. I Rinkeby-Kista stadsdelsområde driver
pensionärsföreningar som gått samman i allianser, sedan ett antal år
tillbaka öppna mötesplatser för seniorer. Detta sker i samverkan och
med ekonomiskt stöd, av stadsdelsförvaltningen. Föreningarna har
sammanlagt runt 900 medlemmar varav ca 650 kvinnor.
Mötesplatserna är ett komplement till det förvaltningsdrivna
aktivitetscenter beläget i Kista. Verksamhetsbidrag för år 2022
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föreslås beviljas för de respektive föreningsallianserna i samma
omfattning som för 2021. Därutöver föreslås de respektive
verksamheterna att få behålla överskottet från 2021.
Förvaltningen ser skillnader i de båda öppna mötesplatsernas
planerade verksamhet för år 2022. Husby öppna mötesplats planerar
enligt ansökan att främst bedriva aktiviteter för besökare som är
anslutna till ansökande föreningar eller klubbar vilket förvaltningen
ifrågasätter. Verksamheten uppmanas därför att i större utsträckning
planera och genomföra öppna aktiviteter så att de sker utifrån
förvaltningens syfte och målsättning av verksamhetsbidraget.
Förvaltningen avser att under 2022 se över hur ansökningsförande
fortsättningsvis ska ske och vilka förutsättningar som ska gälla för de
öppna mötesplatsernas verksamhetsbidrag.
Bakgrund
Ideella organisationer verksamma för äldre kan årligen ansöka om
föreningsbidrag från äldrenämnden för verksamhet i staden som är
öppen för alla äldre oavsett vart i staden de bor. Föreningsbidrag för
verksamhet inom ett stadsdelsområde kan ansökas från respektive
stadsdelsnämnd. I Rinkeby och Husby-Akalla har
pensionärsföreningar sedan ett antal år valt att årligen gå samman och
ansöka om ett gemensamt verksamhetsbidrag för att anordna
aktiviteter på öppna mötesplatser. Föreningarna har sammanlagt runt
900 medlemmar varav ca 650 kvinnor. Verksamheten ska drivas i
samarbete med stadsdelsförvaltningen.
Bidraget är 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.
Aktiviteterna ska vara öppna och riktade till alla äldre i
stadsdelsområdet. Föreningarna ska även bedriva en uppsökande
verksamhet mot äldre i stadsdelsområdet. Verksamhetsbidraget följs
upp genom att de öppna mötesplatserna årligen lämnar in en
verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning samt genom
uppföljningsmöten med förvaltningen. Förvaltningen tillhandahåller
utöver verksamhetsbidrag även lokaler i Rinkeby och Husby där
verksamheten ska bedrivas och bekostar alla utgifter kopplade till
dessa så som exempelvis el, larm, städning och försäkring. Förutom
de öppna mötesplatserna finns det förvaltningsdrivna aktivitetscenter
på Kista Torg.
Alla föreningar med äldre medlemmar i stadsdelsområdet är välkomna att anordna och delta i verksamheter vid de öppna
mötesplatserna. Detta under förutsättning att verksamheten bedrivs
enligt principer som främjar demokrati och jämställdhet.
Ansökan om bidrag för Rinkeby Öppna
mötesplats för seniorer

Tjänsteutlåtande
Dnr RK 2021/687
Sida 3 (6)

Verksamheten ska ha anknytning till nämndens ansvarsområde och
drivas i samverkan med förvaltningen.
Ärendet
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2022 avseende de öppna
mötesplatserna för seniorer har inkommit till förvaltningen. Under
februari inkommer mötesplatserna med ekonomisk redovisning för år
2021 samt verksamhetsberättelse. Även under år 2021 har de öppna
mötesplatsernas aktiviteter påverkats och begränsats av Corona
pandemin vilket gjort att en del av 2021 års bidrag inte förbrukats.
Verksamheten på de öppna mötesplatserna 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.
Förvaltningen kommer som tidigare, att under 2022 tillhandahålla
lokaler och lokalvård samt kostnader relaterade till detta t.ex. el, larm
och försäkring, för mötesplatserna i Rinkeby och Husby. Under år
2022-2023 kommer ett renoveringsarbete att ske på Kista Torg vilket
gör att aktivitetscentret som är beläget där inte kommer att kunna
tillhandahålla alla aktiviteter som tidigare i Kista. En del aktiviteter
kommer i stället att äga rum i de öppna mötesplatsernas lokaler både i
Husby och Akalla. Aktiviteterna ska planeras och utföras i samarbete
med förvaltningens personal och föreningarna.
Ansökan 2022
Rinkebyalliansen
Rinkebyalliansen ansöker om 70 000 kronor för år 2022 vilket avser
65 000 kronor för aktiviteter och 5 000 kronor för uppsökande arbete. Av verksamhetsplanen för år 2022 framgår att 45 000 kronor
från förra årets verksamhetsbidrag återstår, dessa medel är inräknade
i de planerade aktiviteterna för 2022 utöver angivet belopp i årets
ansökan.
Två föreningar, Gemenskap och glädje samt Grekiska KAPI, är anslutna till den öppna verksamheten. Föreningarna har tillsammans ca
150 medlemmar varav ca 110 är kvinnor. Som bilagor till ansökan
bifogas protokoll från årsmöte, stadgar för Rinkeby öppna mötesplatser samt verksamhetsplan för 2022.

Ansökan om bidrag för Rinkeby Öppna
mötesplats för seniorer

Under 2022 planeras att i och utanför lokalen i Rinkeby erbjuda
bland annat föredrag, underhållning, diverse aktiviteter samt att
uppmärksamma och erbjuda gemensamt firande av alla nationella
högtider. Verksamheten har öppet dagtid alla vardagar och erbjuder
äldre att komma in en stund för social samvaro, spela kort/spel och
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fika till självkostnadspris. I ett annex bedrivs olika former av konst
och hantverk. Under 2022 planeras både utflykter till exempelvis
museum och dagsturer med buss eller båt.
Husbyalliansen
Husbyalliansen ansöker om 85 000 kronor för år 2022 vilket avser
kostnader för aktiviteter, förbrukningsmaterial och övrigt. Bakom
ansökan 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 795, varav ca 523 kvinnor. Som
bilagor till ansökan bifogas protokoll från årsmöte, stadgar för Akalla
Husby öppna mötesplatser, samt verksamhetsplan 2022.
Ansökan om utökat bidrag uppges vara en förutsättning för att de
aktiviteter som tidigare bedrivits uppdelade på två mötesplatser kan
erbjudas år 2022. Som orsak till att ansökan avser 85 000 kronor
anges att man sedan lokalen i Akalla avvecklades anordnar aktiviteter
för seniorer i både Husby och Akalla. När det tidigare fanns två
mötesplatser utgick verksamhetsbidrag på vardera 70 000 kronor till
de båda mötesplatserna för att anordna aktiviteter. Från år 2021 års
bidrag för Husby öppna mötesplats återstår 35 000 kronor som är
medräknade för aktiviteter m.m. i verksamhetsplanen för år 2022
utöver angivet belopp i årets ansökan.
I ansökan avsätts inga särskilda pengar för uppsökande arbete och det
omnämns inte heller särskilt i verksamhetsplanen vilket är ett av de
kriterier som finns för att beviljas verksamhetsbidrag och i syfte att
nå ut till fler äldre i stadsdelsområdet.
För år 2022 planerar verksamheten bland annat bingo, boule och
keramik i Husby gård, Qi-gong i extern lokal, kör och bangolf i
Akalla by, bridge, filmvisning och pubkvällar, föreläsningar i Husby
kyrkan. Under året planeras utflykter med buss och båt samt
gårdsfester. Därutöver planeras grillkväll med ”öppet hus” vid två
tillfällen, gårdsfester, utflykter och informationsträffar. Av 13
planerade återkommande aktiviteter planeras endast ett fåtal att
genomföras i lokalen som förvaltningen tillhandahåller. Ingen öppen
verksamhet som välkomnar spontana besök av äldre boende i
området, planeras.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldre, funktionsnedsättning
och socialpsykiatri.
Ansökan om bidrag för Rinkeby Öppna
mötesplats för seniorer

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser skillnader i de båda öppna mötesplatsernas
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planerade verksamhet för år 2022. Rinkebyalliansen har för avsikt att
bedriva en öppen verksamhet utan regelbundna aktiviteter som
återkommer varje vecka. Husbyalliansen har ingen öppen verksamhet
utan återkommande aktiviteter för medlemmar i föreningar eller
klubbar.
Husby öppna mötesplats har inte haft och planerar inte att bedriva
öppen verksamhet dagtid för alla äldre inom området. Endast ett fåtal
aktiviteter under året är öppna för besökare som inte är anslutna till
ansökande föreningar eller klubbar. Ett stort antal av de planerade
aktiviteterna sker också i andra lokaler än den lokal som
förvaltningen tillhandahåller för verksamheten. Av ansökan framgår
att verksamheten ibland behöver hyra/låna lokaler i Akalla för
aktiviteter. Förvaltningen anser att behovet av lokaler är väl
tillgodosett i området i form av den lokal som finns i Husby och som
förnärvarande inte utnyttjas fullt ut. Förvaltningen har förståelse för
de begränsningar som tvingats ske pga. pågående pandemin.
Verksamheten uppmanas att i större utsträckning planera och
genomföra öppna aktiviteter så att de sker utifrån förvaltningens syfte
och målsättning av verksamhetsbidraget.
Förvaltningen avser att utöka samarbete med båda de öppna
mötesplatserna för samordning av aktiviteter, nyttjande av lokaler
och uppföljning av verksamhetsbidrag. Under åren 2022-2023
kommer Kista aktivitetscenter att i högre utsträckning än tidigare
använda de öppna mötesplatsernas lokaler för aktiviteter då
renovering sker i de egna lokalerna.
Förvaltningen föreslår att nämnden bifaller ett tillfälligt avsteg från
rutinerna för verksamhetsbidrag i form av att mötesplatserna i
Rinkeby respektive Husby, behåller återstående medel som beviljats
för år 2021. Medlen ska användas för aktiviteter under år 2022.
Förslaget avser enbart de medel som inte kunnat förbrukas för
aktiviteter till följd av Coronapandemin.
Vidare föreslås att ansökan om verksamhetsbidrag 2022 beviljas till
de föreningsallianser 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. De båda verksamheterna bedöms med återstående medel från
2021 och nytt verksamhetsbidrag om 70 000 kr för 2022, kunna
stärka sitt planerade aktivitetsutbud ytterligare under året.
Förvaltningen ser inga skäl till att bevilja ett utökat
verksamhetsbidrag till den öppna mötesplatsen i Husby.
Ansökan om bidrag för Rinkeby Öppna
mötesplats för seniorer

Förvaltningen föreslår att de respektive verksamheterna beviljas
70 000 kr vardera i verksamhetsbidrag för 2022. Vidare föreslås att
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verksamheten får behålla överskottet på 45 000 kronor respektive 35
000 kronor från 2021.
Förvaltningen avser att under året som kommer titta över hur
ansökningsförande fortsättningsvis ska ske och vilka förutsättningar
som ska gälla för de öppna mötesplatsernas verksamhetsbidrag.
Förvaltningen uppmanar även Husbyalliansen att i större
utsträckning planera för en uppsökande verksamheten och att fler
öppna verksamheter förläggs till den av förvaltningen finansierade
lokalen. Uppföljning av aktiviteterna kommer att ske regelbundet av
Förvaltningen.
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2. Ansökan Husby öppna mötesplats
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