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Alby Dialogforum 2017-11-16
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse KOF/2017:217 till kommunledningsförvaltningen, Charlotte
Rydberg som återkoppling till Alby Dialogforum 2017-11-16.
Sammanfattning

Vid Alby Dialogforum 2017-11-16 var temat vad äldre kan göra i Alby.
Flera närvarande beskrev Alby som en plats utan möjligheter för äldre att
mötas och det framgick att många vill att Albys Hjärta ska bli den platsen.
Till kultur- och fritidsnämnden riktades några frågor och åsikter vilka besvaras i tjänsteskrivelsen KOF/2017:217.
Kultur- och fritidsförvaltningens återkoppling till Alby Dialogforum

Alby Dialogforum riktade följande frågor och synpunkter till kultur- och fritidsnämnden:
En vaktmästare (fast resurs) på heltid behövs på Albys Hjärta för att hålla
huset öppet.
Svar: Albys Hjärta är ett aktivitetshus som är till för allmänheten på både
dag- och kvällstid. I dagsläget är bemanningen en husvärd, anställd på 30
tim/veckan med arbetstid 5 kvällar/veckan kl.16-21/22, en dag i veckan
kl.13-21. En kväll i veckan täcker personalen från Grunden (mötesplatsen
för unga vuxna) husvärdstjänsten. Behöver man få tillgång till huset på annan tid så finns möjligheten att boka rum och man erhåller då ett passerkort
för larm och lås.
Under våren prövar Daglig verksamhet att driva café för allmänheten på
onsdagar och torsdagar.
För närvarande har kultur- och fritidsförvaltningen inga ekonomiska möjligheter att bekosta ytterligare en husvärdstjänst.
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Om man är en förening och vill starta en ideell mötesplats kan man få bidrag? (till kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsförvaltningen)
Svar: Från kultur- och fritidsförvaltningen kan ideella föreningar med verksamhet för barn- och ungdomar, personer med behov av särskilt stöd och
seniorer 65+ ansöka om föreningsbidrag. Föreningens typ av verksamhet
avgör vilka föreningsbidrag som föreningen kan ansöka om. Utöver föreningsbidragen kan ideella föreningar även ansöka om olika projektbidrag
(evenemangsbidrag och kreativa fonden) från kultur- och fritidsförvaltningen.
Föreningar med social verksamhet kan ansöka om bidrag från socialförvaltningen.
Aktiviteterna under Seniorveckan bör förläggas/fördelas mer jämt över
kommundelarna för att underlätta för de äldre som har svårt att ta sig fram
att kunna delta i aktiviteter nära hemmet (till kultur- och fritidsnämnden och
vård- och omsorgsförvaltningen)
Svar: Under seniorveckan 2017 skedde aktiviteter i varje kommundel
(Norsborg 1st, Hallunda 3st, Alby 1st, Fittja 1st, Storvreten 3st, Grödinge
1st, Tumba 8st, Tullinge 1st). Innehållet i Seniorveckan byggs upp genom
kontinuerliga Dialogforum under våren, där alla intresserade är välkomna att
delta för att påverka innehållet. Nästa Dialogforum är fredag den 16 mars kl.
10.30 – 12.00 i mötesrum Metropol, Munkhättevägen 45 (kommunhuset).
Kontakta kultursamordnare Carina Savborg.
Inför seniorveckan 2018 planerar vi att arrangera vissa aktiviteter med
transport, för att underlätta för äldre som har det svårt att ta sig ut längre
sträckor.
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