1 (2)
2021-03-10
TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr ÄLN 2021/28

Äldrenämnden

Beslut om att inte återkräva outnyttjade
verksamhetsbidrag för 2020
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att inte återkräva outnyttjade verksamhetsbidrag för 2020 från
föreningarna.
Verksamheterna ska senast 1 november 2022 särskilt återrapportera hur ej återkrävda
verksamhetsbidrag har nyttjats.
Sammanfattning av ärendet
I äldrenämndens riktlinje för verksamhetsbidrag framgår att verksamhetsbidrag som inte
har använts för beviljat ändamål kan återkrävas. Förhållandena för beviljat bidrag för
2020 förändrades väsentligt på grund av coronapandemin. Kommunens seniorer har
drabbats särskilt hårt av bland annat isolering vilket bidragit till att aktiviteter inte har
genomförts. Förslaget är att föreningarna som under 2020 inte har nyttjats sina medel får
behålla dem i syfte att stimulera till mer aktiviteter under 2021.
Ärendet
I äldrenämndens riktlinje framgår att verksamhetsbidrag som inte har använts för
beviljat ändamål kan återkrävas. Redovisning ska ske så snart verksamheten är
genomförd eller i anslutning till ny ansökan, dock senast den 1 november innevarande
år. Följande föreningar har redovisat att beviljade bidrag inte har nyttjats under 2020.
•
SPF seniorerna Nacka (tid.Nackaringen) redovisar 31 895 kronor
•
PRO samorganisation Nacka 47 760 kronor
•
SPF Seniorerna BOO (tidigare) SPF Boo-ringen 55 000 kronor
•
Sverige Finska Föreningen i Nacka 13 006 kronor
Föreningarnas arbete och aktiviteter riktade till kommunens seniorer utgör ett viktigt
komplement till Äldrenämndens hälsofrämjande verksamhet och äldrenämndens strategi
om Nacka som en äldrevänlig kommun. Föreningarna ovan har under 2020 inte utnyttjat
beviljade medel då planerade aktiviteter ställts in på grund av coronapandemin. Det
finns ett stort behov av omställning och stöd till seniorer där civilsamhällets
verksamheter och föreningar har en viktig del. Förslaget är att föreningarna som under
2020 inte har nyttjats sina medel får behålla dem för att under 2021 erbjuda mer stöd
riktat till kommunernas seniorer. Föreningen ska senast 1 november 2021, i samband
med ny ansökan, särskilt återrapportera hur ej återkrävda verksamhetsbidrag har nyttjats.
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Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär att föreningarna inte återbetalar de medel som äldrenämnden betalade
ut för 2020 års verksamhetsbidrag.
Konsekvenser för barn
Förslaget medför inte några konsekvenser för barn.

Ellinor Egefors
Enhetschef
Äldreenheten

Sofie Stener
Gruppchef kvalitet och stöd
Äldreenheten

