Nacka Kommun

Äldrenämnden
2021-11-19
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: ÄLN 2021/205

Beslut om verksamhetsbidrag för 2022 till föreningen
Fisksätra Folkets Hus
Förslag till beslut
Äldrenämnden bifaller föreningen Fisksätra Folkets Hus med organisationsnummer
802413–7419 ansökan om verksamhetsbidrag med 180 700 kronor för 2022.

Sammanfattning
Föreningen Fisksätra Folkets Hus har inkommit med en ansökan till äldrenämnden
gällande ett verksamhetsbidrag om 180 700 kronor för 2022.
Föreningen vill arbeta generationsöverskridande och vara en nod för äldre i Fisksätra
som tillmötesgår önskemål från besökare och anpassar verksamheten utifrån deras
behov. Föreningen Fisksätra Folkets Hus bedriver ett hälsofrämjande arbete för och med
äldre som kan bidra till att en svår livssituation hindras eller minskar. Ett
verksamhetsbidrag till föreningen innebär ekonomiskt stöd till förebyggande och
hälsofrämjande insatser med koppling till äldrenämndens ansvarsområden, och är särskilt
viktigt i ett område som har blivit nationellt klassificerat som utsatt område.
Äldrenämnden föreslås att bifalla ansökan om verksamhetsbidrag för 2022, till
föreningen Fisksätra Folkets Hus (FFH), med 180 700 kronor.

Ärendet
Föreningen Fisksätra Folkets Hus med organisationsnummer 802413–7419 har
inkommit med en ansökan till äldrenämnden i Nacka kommun gällande ett
verksamhetsbidrag om 180 700 kronor för 2022. Föreningen erhöll verksamhetsbidrag
från äldrenämnden med 50 000 kronor för 2021.
Organisation och verksamhet
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. Föreningen vill arbeta generationsöverskridande och vara
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en nod för äldre i Fisksätra som tillmötesgår önskemål från besökare och anpassar
verksamheten utifrån deras behov.
Föreningen ansöker om bidrag från äldrenämnden som stöd för att finansiera följande
aktiviteter för seniorer:
Senior Lab
På Seniorlabbet lär sig seniorer med lägre datavana att bruka digitala verktyg och öka sin
digitala litteracitet, vilket leder till minskat digitalt utanförskap.
Material: 19 000kr
Lärare/utbildare: 45 000kr
Lokalhyra: 22 000 kr (tre timmar i veckan 2022)
Marknadsföring: 4000 kr
Digital teknik: 16 000kr
Föreläsare: 10 000kr
Totalt: 116 000kr

Seniorpingis:
Material: 4500 kr
Lokal: 16 200 kr (2 timmar i veckan under 2020)
Marknadsföring: 3000 kr
Totalt: 23 700 kr

Senior Yoga:
Lokal: 15 000kr
Material: 3 000 kr
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Marknadsföring: 3000 kr
Totalt: 21 000 kr
Föreläsningar: 12 000kr
Pensionärsfilmvisning: 10 000kr
Mogendans: 10 000kr
Volontärer deltar som medledare och medarrangörer i samtliga av dessa aktiviteter.
Utöver volontärerna tillkommer behov av personal för att samordna och genomföra
aktiviteter, öppna lokaler, städa samt annat drifts- och värdarbete.
Äldreenhetens bedömning
Föreningen Fisksätra Folkets Hus aktiviteter riktade till kommunens seniorer utgör ett
viktigt komplement till äldrenämndens förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. En
ökad satsning riktad till seniorer i Fisksätra är särskilt viktig i ett område som har blivit
nationellt klassificerat som utsatt område. Det ökade verksamhetsbidraget från
äldrenämnden bidrar även till ökad närvaro av seniorer i Folkets hus, vilket möjliggör
möten och samspel över generationsgränserna – något som kan ha positiva sociala
effekter.

Ekonomiska konsekvenser
Föreningen Fisksätra Folkets Hus bedriver ett hälsofrämjande arbete för och med äldre
som kan bidra till att en svår livssituation hindras eller minskar. Ett verksamhetsbidrag till
föreningen innebär ekonomiskt stöd till förebyggande och hälsofrämjande insatser med
koppling till äldrenämndens ansvarsområden. Satsningar på förebyggande verksamhet ger
många gånger goda effekter, inte bara för individen utan även ur ett ekonomiskt
perspektiv. Kostnaden för det hälsofrämjande arbetet motsvarar beloppet av en
fjärdedels plats på särskilt boende. Om behovet för en individ av särskilt boende kan
skjutas fram med 3 månader så kommer kostnaden att ha gått jämnt ut.

Konsekvenser för barn
Förslaget kan leda till fler möten och samspel över generationsgränserna i Fisksätra,
vilket kan ha positiva effekter för barn och ungdomar.

Handlingar i ärendet
1. Ansökan om verksamhetsbidrag för 2022 från äldrenämnden
2. Redovisning av föregående års bidrag från äldrenämnden
3. Verksamhetsberättelse
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4. Årsredovisning

Ellinor Egefors
Enhetschef
Äldreenheten

Gabriella Nyhäll
Kvalitetsutvecklare
Äldreenheten
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