Föreningsbidrag ÄO
Förening
ÄO

Ansökan för 2019

Beviljat bidrag för 2019

Ansökan för 2018

Beviljat bidrag för 2018

Jakobsbergskyrkan

200 000 kr

195 000 kr

195 000 kr

195 000 kr

JAF Järfälla anhörig
förening

35 000 kr

35 000 kr

40 000 kr

40 000 kr

Röda Korset

48 600 kr

48 000 kr

48 600 kr

48 600 kr

Kvarnens
Hantverksförening

75 000 kr

75 000 kr

75 000 kr

75 000 kr

Järfälla
Demensförening

28 500 kr

28 000 kr

26 400 kr

26 400 kr

Summa

387 100 kr

381 000 kr

385 000 kr

385 000 kr

Pensionärsorganisationerna Inrapporterat
medlemsantal 2019
i KPR

Beviljat bidrag 2019

Inrapporterat
medlemsantal 2018

Beviljat bidrag 2018

PRO

2 240

184 990 kr

2 298

187 228 kr

SPF

2 553

215 001 kr

2 645

215 500 kr

RPG

221

34 709 kr

212

17 273 kr

Varttuneet

85

25 299 kr

(85) *Ansökte som
övriga föreningar, var
ej medlem i KPR.

40 000 kr

Totalt

5 099

459 999 kr

5 240

460 000 kr













På äldreomsorgsområdet finns det två typer av föreningsbidrag. Den ena delas ut till de
föreningar som är medlemmar i KPR och räknas utifrån deras medlemsantal i proportion
till varandra. Det andra typen av bidrag delas ut till andra föreningar på
äldreomsorgsområdet och de måste ansöka om detta bidrag. Underlag för bedömning är
motivering till sökt bidrag och antalet medlemmar/nyttjare, där kommuninvånarnas nytta
av föreningens arbete tas i beaktning, samt en årsredovisning som visar på föreningens
ekonomiska behov.
Alla föreningar som ansökt i år bedöms utföra en viktig verksamhet för avdelningens
målgrupper. Prioriterade områden är bl.a. att motverka ensamhet bland äldre och
funktionshindrade.
Jakobsbergskyrkan har beviljats ett bidrag på 195 000 kronor för sitt diakonala arbete.
Däribland Träffpunkt Kvarnplan, Språkcafé m.m.
Järfälla anhörigförening har beviljats ett bidrag på 35 000 kronor för sitt stödjande arbete
för de som vårdar en nära anhörig i hemmet.
Röda korset har beviljats 48 000 kronor för att bekosta en lokal där de bedriver olika
samtalsgrupper m.m.
Hantverksföreningen Kvarnen har beviljats 75 000 kronor för att kunna bekosta den lokal
där föreningen anordnar träffar för både äldre och funktionshindrade. Föreningen
finansierar delar av hyran med inkomster från de handarbeten de tillverkar på
sammankomsterna.





Järfälla demensförening har beviljats 28 000 kronor för de aktiviteter de anordnar för
demenssjuka.
Eftersom Järfällan Varttuneet under 2018 blivit medlemmar i KPR får de nu sitt bidrag
utifrån den fördelningsmodell som baseras på antalet medlemmar. För att hjälpa de
mindre föreningarna Varttuneet och RPG har fördelningsmodellen i år justerats lite så att
medlemsföreningarna får bidraget uppdelat i en fast och en rörlig del. Den fasta är samma
för alla föreningarna och uppgår till 19 000 kr och den rörliga delen baseras på antalet
medlemmar i respektive förening. Den rörliga delen av bidraget blir för de större
föreningarna SPF och PRO omkring 90% av det totala bidraget medan det för de mindre
föreningarna RPG och Varttuneet rör sig om en mindre del.

