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Verksamhetsbidrag 2021 och 2022,
Hyresgästföreningen Region Aros Gävle
Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar Hyresgästföreningen Region Aros Gävle i Enköping 297
920 kr i verksamhetsbidrag för sin verksamhet Lokalen på Kärrhöksgränd 1 för
2021. 297 920 kr för 2022 förutsatt att de vid uppföljning under 2021 uppfyller
villkoren.

Hyresgästföreningen Region Aros Gävle, verksamheten Lokalen.
Hyresgästföreningens Lokalens syfte är att bedriva en bred social verksamhet
som är öppen för alla, i alla åldrar som förebygger ett utanförskap och som
främjar integration. Målgrupper för verksamheten är alla som bor i
bostadsområdet, främst vuxna som är daglediga, med eller utan sociala
och/eller psykiska bekymmer, invandrarkvinnor samt barn och ungdomar.
Hyresgästföreningen beskriver i sin ansökan ett antal mål för verksamheten och
vilka aktiviteter som erbjuds. Det är aktiviteter som möter upp de olika
målgruppernas tänkbara behov.
Föreningen har en anställd som tillsammans med frivilliga som bor i
bostadsområdet skapar och genomför de olika aktiviteterna samt ger stöd till
dem som av olika skäl vill eller behöver det. Under rådande pandemi har
verksamheten förlagt sina aktiviteter utomhus.

Bedömning
Hyresgästföreningen Region Mitt, verksamhet Lokalen bedöms uppfylla
socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag. Verksamheten fyller en viktig
funktion för de boende i bostadsområdet.
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På socialnämndens sammanträde i juni 2020 beslutades det att de verksamheter
som ansökt om bidrag fick möjlighet att inkomma med en
konsekvensbeskrivning av minskat bidrag. Sista datum för detta var 2020-08-21.
Hyresgästföreningen inkom med konsekvensbeskrivning 2020-07-23 där de
förklarar att verksamheten inte påverkas av en minskad finansiering på 2 % men
om den däremot skulle fortsätta minska kommande år så kommer
verksamheten att påverkas.
Utifrån detta föreslås inga ändringar i förslag till beslut.

Anna Ryding
Utvecklare

Från: Georg Hardt <georg.hardt@hyresgastforeningen.se>
Skickat: den 23 juli 2020 14:25
Till: Anna Ryding <anna.ryding@enkoping.se>
Ämne: Sv: Verksamhetsbidrag
Härmed inkommer Hyresgästföreningen med konsekvensbeskrivning för det fall bidraget från
Enköpings Kommun sänks med 2%, jämfört med år 2020, i enlighet med brev till Hyresgästföreningen
från Enköpings Kommun/Anna Ryding 20200624.
En 2% sänkning innebär en minskad finansiering om 7 tkr per år. Vi kommer undersöka möjligheterna
till utökad finansiering från annan part (bostadsbolaget). I sista hand kommer Hyresgästföreningen
tillskjuta egna medel motsvarande den minskade finansieringen.
Verksamheten som sådan kommer inte att påverkas av en minskad finansiering från kommunen, så
länge det handlar om de föreslagna 2%. Skulle finansieringen minskas ytterligare behöver vi dock
vidta åtgärder och minska verksamheten.
Vi vill avslutningsvis tacka för de medel vi får och vi tror att alla inblandade parter i bostadsområdet
gynnas av verksamheten i Lokalen.

Med vänlig hälsning
Georg Hardt
Stab- och utredningschef. Tf verksamhetschef Västerås.
Besvarar alltid ditt mail senast vardagen efter
Växel 0771-443 443, Mobil 0703545552
hyresgastforeningen.se

