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Äldrenämnden

Beslut om verksamhetsbidrag 2021 till PRO
Saltsjöbaden
Förslag till beslut
Äldrenämnden bifaller ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 till PRO Saltsjöbaden
med organisationsnummer 814000–6019 med 40 000 kronor. Verksamhetsbidragets
användning ska redovisas skriftligen till äldrenämnden senast den 1 november 2021.
Sammanfattning av ärendet
PRO Saltsjöbaden ansöker om 60 000 kr i verksamhetsbidrag för socialt frivilligt arbete
från äldrenämnden. Dåvarande Saltsjöbadens pensionärsförening bildades 1962.
Föreningen har 148 medlemmar och erbjuder ett brett program som syftar till att erbjuda
medlemmarna social samvaro, stöd att bryta isolering och ensamhet, kulturell
verksamhet, utbildning/studier och att ge information från kommun och myndigheter.
Föreningen har hittills främst finansierat sin verksamhet genom att på uppdrag av
kommunstyrelsen förvalta och hyra ut sin föreningslokal på Sturevägen i Neglinge till
föreningsliv och privatpersoner i Saltsjöbaden. Föreningen har därför inte behövt något
ytterligare ekonomiskt bidrag och har därför inte sökt verksamhetsbidrag för socialt
frivilligt arbete förut. Nu är föreningens hyresavtal uppsagt från den 30 juni 2021. För att
minska sina kostnader har PRO inlett samverkan med SPF. Äldreenheten ser positivt på
detta och bedömer att ett bidrag till PRO Saltsjöbaden är i linje med äldrenämndens
strategi för hälsosamt åldrande – en äldrevänlig kommun. PRO Saltsjöbaden föreslås få
40 000 kronor utifrån det värdefulla arbete som föreningen utför och som bidrar till att
motverka ensamhet och isolering samt förebygga digitalt utanförskap.
Ärendet
PRO Saltsjöbaden i Saltsjöbaden har 148 medlemmar. Föreningen är en av sex
föreningar i PRO Nacka samorganisation och den ingår i Nacka kommuns Seniorråd,
samt brukar medverka på äldrenämndens årliga Seniordag. Föreningen drivs helt ideellt
och syftar till att erbjuda sina medlemmar:






Social samvaro
Stöd att bryta isolering och ensamhet
Kulturell verksamhet
Utbildning/studier
Information från kommun och myndigheter

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

sms

webB

Org.nummer

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167
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PRO Saltsjöbaden ser två stora aktuella utmaningar, där den ena är att bryta isoleringen
för seniorer och den andra är att motverka digitalt utanförskap.
Förra året kunde endast ett begränsat antal aktiviteter genomföras till följd av pandemin.
I takt med att allt fler medlemmar nu får vaccinationer hoppas föreningen komma igång
med sina vanliga aktiviteter igen och föreningen har planerat för ett höstprogram med
kulturinslag och föreläsningar, sociala aktiviteter och utflykter/resor. Eftersom
föreningens lokal på Sturevägen 12 är uppsagd från den 30 juni 2021 har föreningens
styrelse och medlemmar en oro för föreningens framtid i en tid när behovet av dess
verksamhet är särskilt stort. Föreningen har tidigare endast ansökt om och fått generella
verksamhetsbidrag från äldrenämnden. De har däremot inte ansökt om
verksamhetsbidrag för socialt frivilligt arbete någon gång, eftersom föreningen har
finansierat sin verksamhet själva genom uthyrning av sin lokal. Utifrån det särskilt stora
behov som finns av att bryta ensamhet och isolering till följd av pandemin ansöker
föreningen utanför ansökningstiden om ett verksamhetsbidrag för socialt frivilligt arbete
om 60 000 kronor som ett stöd för att kunna genomföra sin verksamhet.
Bakgrund

Nackas pensionärsföreningar har oftast inte egna lokaler. De hyr in sig i olika lokaler,
bland annat bostadsrätters gemensamhetslokaler, lokaler i anslutning till särskilda
boenden eller Folkets hus. Verksamhetsbidrag för socialt frivilligt arbete ska enligt
riktlinjen stödja föreningens verksamhet, och det är inget hyresbidrag.
PRO Saltsjöbaden, som funnits sedan 1962, har sedan 1990 haft en egen lokal i BRF
Neglinge Torg. Kommunfullmäktige tog då beslut om att stödja föreningen med
kostnadsfria lokaler eller kraftigt subventionerad hyra. Under året har föreningen flyttat
flera gånger, och Nacka kommun har via kommunstyrelsen fortsatt att stötta föreningen.
Föreningen har på kommunstyrelsens uppdrag skött om uthyrning till övriga
föreningslivet i Saltsjöbaden samt till privatpersoner. De har på så sätt dels haft en lokal
att ha sina föreningsaktiviteter i, och de har också kunnat finansiera delar av sina
aktiviteter genom uthyrning. I nuläget är föreningen uppsagd från den 30 juni 2021.
Förhandlingar pågår om lokalen skulle kunna fortsätta att användas till föreningslivet de
kommande 10 åren.
Föreningen har haft dialog med SPF Saltsjöbaden för att kunna samverka kring
kostnader och dela lokal, eftersom även de också sedan en tid tillbaka är utan lokal. SPF
Saltsjöbaden, med ca 550 medlemmar, har redan beviljats verksamhetsbidrag för socialt
frivilligt arbete för 2021.
Enhetens bedömning

PRO Saltsjöbaden bedriver en viktig social förebyggande verksamhet riktad till seniorer
i Saltsjöbaden. Föreningens aktiviteter utgör ett viktigt komplement till äldrenämndens
hälsofrämjande verksamhet och bidrar i arbetet utifrån strategin för hälsosamt åldrande –
Nacka en äldrevänlig kommun. Äldreenheten menar att föreningens verksamhet särskilt
bidrar till strategins utvecklingsområde 3, Tillgodose seniorers informations- och
kommunikationsbehov samt 4, Främja seniorers sociala delaktighet. I den behovs- och
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marknadsanalys som genomfördes inför upphandlingen av den öppna mötesplatsen i
Forum konstaterades ett behov av öppna mötesplatser för seniorer i alla delar av Nacka.
Att förlägga den upphandlade öppna mötesplatsen till centrala Nacka var en viktig
förutsättning för att nå så många som möjligt, men den skulle inte ersätta de viktiga
lokala träffpunkterna. Äldreenheten menar att det i nuläget inte finns någon naturlig
placering av en träffpunkt eller mötesplats i Saltsjöbaden. Om PRO tillsammans med en
annan förening skulle kunna hyra en lokal tillsammans skulle det lösa äldrenämndens
behov av en lokalt förankrad träffpunkt för alla seniorer i Saltsjöbaden.
Förslaget är att äldrenämnden beviljar föreningen ett verksamhetsbidrag om 40 000
kronor för 2021. Denna summa bygger på en analys av föreningens årsredovisning,
punkter i riktlinjen samt en jämförelse med andra föreningar. Föreningen föreslås få
bidraget utifrån det värdefulla arbete som föreningen utför för seniora nackabor och som
bidrar till att motverka ensamhet och isolering samt förebygga digitalt utanförskap. Även
om ansökan har inkommit efter ansökningstiden har gått ut finner äldreenheten det som
lämpligt att bevilja bidraget, särskilt utifrån pandemins konsekvenser och det samarbete
som PRO Saltsjöbaden har med andra föreningar.
Föreningen ska redovisa hur bidraget har använts senast den 1 november.
Ekonomiska konsekvenser
Ett verksamhetsbidrag till PRO Saltsjöbaden innebär ekonomiskt stöd till förebyggande,
stödgivande och hälsofrämjande insatser med koppling till äldrenämndens
ansvarsområden.
Konsekvenser för barn
Beslutet har inga direkta konsekvenser för barn. Indirekt kan beslutet påverka barn på ett
positivt sätt genom de aktiviteter som PRO Saltsjöbaden erbjuder sina medlemmar och
som kan bidra till en bättre livskvalitet för mor- och farföräldrar.
Handlingar i ärendet
1. Bilagor i samlingsdokument:
a. ansökan om verksamhetsbidrag
b. ekonomisk årsredovisning 2020
c. verksamhetsberättelse 2020

Ellinor Egefors
Enhetschef
Äldreenheten

