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Dnr ÄLN 2020/146

Äldrenämnden

Beslut om verksamhetsbidrag för 2021 till föreningen
Fisksätra Folkets Hus
Förslag till beslut
Äldrenämnden bifaller delvis ansökan om verksamhetsbidrag för 2021, till Fisksätra
Folkets Hus (FFH), med 50 000 kronor. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas
skriftligen senast den 1 november 2021.
Sammanfattning av ärendet
Fisksätra Folkets Hus förening (FFH) har ansökt om 401 500 kronor i
verksamhetsbidrag för 2021 från äldrenämnden. Ansökan avser utveckling av Seniorlabb
som seniorerna själva i området har efterfrågat. Seniorlabbet ska bidra till att seniorer lär
sig bruka digitala verktyg samt förebygga och bryta social isolering genom att vara en
social mötesplats för områdets äldre. Äldrenämnden har redan fördelat statliga
stimulansmedel till föreningen för uppstartskostnader och material.
Enheten bedömer att satsningen på Seniorlabb är lovvärd och i linje med nämndens
ambition att vara en äldrevänlig kommun. Enheten bedömer däremot inte att Seniorlabb
kan finansieras som en professionell verksamhet genom verksamhetsbidrag. Seniorlabb
bör istället kunna drivas med större ideella inslag. Enheten beviljar därför ett
verksamhetsbidrag om 50 000 kronor. Bidraget ska kunna ge ett stöd till att pröva
verksamhetsidén när det blir möjligt utifrån de restriktioner som alltjämt råder utifrån
pandemin.
Ärendet
Fisksätra folkets hus (FFH) är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som
bildades 2003. FFH beskriver att de är en mötesplats för Fisksätrabor där alla
välkomnas. FFH:s ambition är att vara ett nav för en positiv utveckling i området.
Genom föreningens organisation, kontaktnät och övriga resurser vill FFH vara en
naturlig samarbetspartner för personer eller sammanslutningar som har idéer för projekt
som gynnar de boende i Fisksätra.
FFH ingår i det nationella projektet Kreativa platser som Kulturrådet ansvarar för. Detta
har medfört att allt fler föreningar verkar i FFH:s lokaler; så som ungdoms- och idrotts-,
kvinno- och kulturföreningar.
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Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15
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Föreningen har ett löpande lokalupplåtelseavtal om 1 200 000 kr med Nacka kommun,
ett avtal med arbets- och företagsnämnden om 675 000 kronor gällande
kvällsverksamhet samt söker årliga bidrag från kulturnämnden och Stena fastigheter.
Föreningen har också många år fått verksamhetsbidrag från socialnämnden för socialt
förebyggande aktiviteter riktade mot barn, ungdomar och vuxna i området.
Ett Seniorlabb för de äldre ska fungera på samma sätt som det som är inriktad mot barn,
unga och vuxna. Föreningen vill med Seniorlabb öka seniorers förmåga i Fisksätra att
kunna bruka digitala verktyg genom” meningsfullt skapande”. Seniorlabb kommer ha ett
långsammare tempo i jämförelse med det som är för barn och vuxna och den ska också
vara mer av en social mötesplats. Genom att öppna ett Seniorlabb skulle FFH inte bara
öka de äldres digitala kunskaper, men också bryta och förebygga social isolering.
Seniorlabb är även tänkt att vara en länk i det uppsökande arbete i att nå till äldre med
olika sociokulturella bakgrunder som finns representerade i Fisksätra och lotsa dem till
kontakt med kommunen.
Föreningen ansöker om bidrag för att finansiera:






Personal: 90 000 kr
Lärare 220 000 kr
Lokalkostnad 60 000 kr
Material 30 000 kr
Marknadsföring 1500 kr

Enhetens bedömning

Fisksätra folkets hus gör ett viktigt socialt arbete för boende i Fisksätra. Föreningen fick
statliga stimulansmedel under 2020 som bidrog till uppstartskostnader och inköp av
material. Eftersom verksamheter för seniorer hålls stängd på grund av pandemin har
föreningen inte kunnat starta upp verksamheten riktad mot seniorer.
Verksamhetsbidrag för frivilligt socialt arbete ska vara ett stöd till föreningens
verksamhet. Det ska engagera ideella krafter. Fisksätra folkets ansöker om finansiering
av en insats där bidraget kommer att gå till löner och material, vilket inte primärt är
syftet med bidraget.
Enheten bedömer att satsningen på Seniorlabb är lovvärd och i linje med nämndens
ambition att vara en äldrevänlig kommun. Enheten bedömer däremot inte att Seniorlabb
kan finansieras som en professionell verksamhet genom verksamhetsbidrag. Seniorlabb
bör istället kunna drivas med större ideella inslag. Förslagsvis skulle ledare som är
seniora volontärer kunna utbildas. Äldreenheten kan också hjälpa till med
marknadsföring via nacka.se och i enhetens andra kontakter med civilsamhällets aktörer.
Enheten beviljar därför ett verksamhetsbidrag om 50 000 kronor. Bidraget ska kunna ge
ett stöd till att pröva verksamhetsidén när det blir möjligt utifrån de restriktioner som
alltjämt råder utifrån pandemin.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget inför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn
Förslaget medför inte några konsekvenser för barn.
Handlingar i ärendet
1.
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2021
2.
Verksamhetsberättelse 2019

Ellinor Egefors
Enhetschef
Äldreenheten

Taija Sayegh
Kvalitetsutvecklare
Äldreenheten

