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Beslut om verksamhetsbidrag för 2022 till SPF
Seniorerna Boo
Förslag till beslut
Äldrenämnden bifaller SPF seniorerna Boo med organisationsnummer 802408–4994
ansökan om verksamhetsbidrag med 96 450 kronor för 2022. Verksamhetsbidragets
användning ska redovisas skriftligen till äldrenämnden senast den 1 november 2022.

Sammanfattning
SPF Seniorerna Boo med organisationsnummer 802408–4994 har inkommit med en
ansökan till äldrenämnden gällande ett verksamhetsbidrag om 96 450 kronor för 2022.
Föreningen erhöll verksamhetsbidrag från äldrenämnden med 97 950 kronor för 2021.
Föreningen vill främja social gemenskap, stimulera till fysisk aktivitet och samverka med
olika lokala aktörer i kommundelen.
SPF Seniorerna Boo bedriver ett hälsofrämjande arbete för och med äldre som kan bidra
till att en svår livssituation hindras eller minskar. Ett verksamhetsbidrag till SPF
Seniorerna Boo innebär ekonomiskt stöd till förebyggande och hälsofrämjande insatser
med koppling till äldrenämndens ansvarsområden.
Äldrenämnden föreslås bifalla SPF seniorerna Boos ansökan om 96 450 kronor i
verksamhetsbidrag för 2022.

Ärendet
SPF Seniorerna Boo med organisationsnummer 802408–4994 har inkommit med en
ansökan till Äldrenämnden i Nacka kommun gällande ett verksamhetsbidrag om 96 450
kronor för 2022. Föreningen erhöll verksamhetsbidrag från Äldrenämnden med 97 950
kronor för 2021.
I ansökan uppger föreningen lokalkostnad om 300 kr.
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Organisation och verksamhet
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla
som har rätt till pension i Sverige oavsett ålder. Föreningarna är det centrala i
verksamheten.





I Nacka omfattar SPF Seniorerna totalt 2 343 medlemmar fördelat på 4
föreningar:
Boo 616 medlemmar
Nacka 972 medlemmar
Älta 205 medlemmar
Saltsjöbaden 550 medlemmar
Stockholmsdistriktet omfattar 61 föreningar med drygt 42 000 medlemmar.
Runt om i landet finns 26 distrikt uppdelade på 800 föreningar med drygt 250
000 medlemmar.

Ett av förbundets viktigaste uppdrag är att driva påverkansarbete i olika äldrefrågor.
Prioriterade områden är ekonomi, hälsa och omsorg, boende samt rätt att arbeta. SPF
Seniorerna har en viktig roll som seniorers röst i samhället och verkar för förbättring av
seniorers villkor.
Föreningen vill främja social gemenskap, stimulera till fysisk aktivitet och samverka med
olika lokala aktörer i kommundelen. Bidraget är tänkt till olika aktiviteter som:












informationsmöten*
medlemsmöten
kulturarrangemang
utflykter
Öppet Hus för nyblivna pensionärer
Qigong
dagsutflykt med båt för frivilliga som uppmuntran till fortsatt arbete
samarbeten: Biblioteket Orminge, Lusthuset/Boo Folkets Hus i Orminge,
Träffpunkter
Caféverksamhet
prenumeration på medlemstidningen Senioren för att delas ut till samarbetsparter
och på mässor

*Informationsmöten: en satsning med inriktning på samhällets stöd till äldre och hur det
fungerar samt om vikten av god psykisk och fysisk hälsa.
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Äldreenhetens bedömning
SPF Seniorerna Boos aktiviteter riktade till kommunens seniorer utgör ett viktigt
komplement till Äldrenämndens hälsofrämjande verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser
SPF Seniorerna Boo bedriver ett hälsofrämjande arbete för och med äldre som kan bidra
till att en svår livssituation hindras eller minskar. Ett verksamhetsbidrag till SPF
Seniorerna Boo 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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