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Beslut om verksamhetsbidrag för 2022 till PRO Älta
Förslag till beslut
Äldrenämnden bifaller delvis PRO Ältas med organisationsnummer 814000–5599
ansökan om verksamhetsbidrag med 106 000 kronor för 2022.
Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till äldrenämnden senast den
1 november 2022.

Sammanfattning
PRO Älta med organisationsnummer 814000–5599 har inkommit med en ansökan till
Äldrenämnden i Nacka kommun gällande ett verksamhetsbidrag om 217 045 kronor för
2022. Fokus för verksamheten är det sociala innehållet för äldre i Älta och att arbeta
förebyggande kring oönskad och ofrivillig ensamhet.
PRO Älta bedriver ett hälsofrämjande arbete för och med äldre som kan bidra till att en
svår livssituation hindras eller minskar. I år ansöker föreningen om 111 000 kronor till
konceptet ”Välmåendeträffar”. Detta bedöms ligga utanför äldrenämndens
ansvarsområde, varför den delen av ansökan avslås. I övrigt är äldrenämnden mycket
positiv till hur PRO Ältas aktiviteter kompletterar äldrenämndens hälsofrämjande
verksamhet.
Äldrenämnden föreslås att delvis bifalla PRO Ältas ansökan med 106 000 kronor i
verksamhetsbidrag för 2022.

Ärendet
PRO Älta med organisationsnummer 814000–5599 har inkommit med en ansökan till
äldrenämnden gällande ett verksamhetsbidrag om 217 045 kronor för 2022. Föreningen
erhöll verksamhetsbidrag från Äldrenämnden med 117 725 kronor för 2021 och 75 122
kronor för 2020.
I ansökan uppger föreningen lokalkostnad om 37 245 kr.
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Organisation och verksamhet
Pensionärernas riksorganisation, PRO, är en partipolitiskt och religiöst obunden
organisation som styrs demokratiskt av medlemmarna. Organisationen har cirka 300 000
medlemmar utspridda över hela landet. Den verkar för ett samhälle där pensionärer har
ekonomisk trygghet, där det finns bra vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och
stimulerande. Detta erbjuds medlemmar:








möten med nya människor
utbildningar
resor
kultur
friskvårdsaktiviteter
pensionärernas röst i politiken
påverkar beslutfattare i frågor som är viktiga för äldre

Föreningen PRO Älta ingår i PRO samorganisation Nacka som en av sex föreningar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PRO Boo
PRO Ektorp
PRO Fisksätra
PRO Nacka
PRO Saltsjöbaden
PRO Älta

Antalet medlemmar i PRO Älta är 172. Fokus för verksamheten är det sociala innehållet
för äldre i Älta och att arbeta förebyggande kring oönskad och ofrivillig ensamhet. PRO
Ältas samarbete sker i stor utsträckning med flera olika lokala aktörer, både andra
föreningar och företag. Merparten av föreningens arrangemang och aktiviteter genomförs
i kulturhuset i Älta ”Älta Kulturknut”. Det drivs av den ideella föreningen Älta
kulturförening på uppdrag av Kulturnämnden.
Verksamheten planerar för aktiviteter som:







Cirkelverksamhet med olika inriktningar bla. handarbete, läsning, Seniorliv i
balans, Må Bra
Qigong
sittgympa,
kaféverksamhet med träffar
kvällsverksamhet med social samvaro
Välmåendeträffar*
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*Välmåendeträffar/grupp och individuellt: ett nytt koncept som föreningen ansöker om
för samtal, skapa gemenskap, och rörelseövningar. Träffarna planeras att anpassas efter
behov och förutsättningar hos deltagare. Föreningen ansöker totalt om 112 000 kronor
för välmåendeträffarna, varav arvode till kursledaren skulle vara 99 480 kronor.
Äldreenhetens bedömning
Äldreenheten har begärt kompletterande uppgifter om innehållet i välmåendeträffarna
och bedömer att dessa ligger utanför äldrenämndens ansvarsområde, varför den delen av
ansökan avslås. I övrigt utgör PRO Ältas aktiviteter riktade till kommunens seniorer ett
viktigt komplement till äldrenämndens hälsofrämjande verksamhet, som vi föreslår att
äldrenämnden ger bidrag till.

Ekonomiska konsekvenser
PRO Älta bedriver ett hälsofrämjande arbete för och med äldre som kan bidra till att en
svår livssituation hindras eller minskar. Ett verksamhetsbidrag till PRO Älta innebär
ekonomiskt stöd till förebyggande och stödgivande insatser med koppling till
Äldrenämndens ansvarsområden.

Konsekvenser för barn
Förslaget medför inte några konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
1. Ansökan
2. Redovisning av föregående års bidrag från äldrenämnden
3. Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Ellinor Egefors
Enhetschef
Äldreenheten

Gabriella Nyhäll
Kvalitetsutvecklare
Äldreenheten
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