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Dnr SOCN 2020/341

Socialnämnden

Beslut om verksamhetsbidrag 2021 till Röda Korset
Nackakretsen
Förslag till beslut
Socialnämnden bifaller delvis ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 till Röda Korset
Nackakretsen organisationsnummer 814000–4444 med 60 000 kronor.
Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till socialnämnden senast
den 1 november 2021.
Sammanfattning av ärendet
Röda Korset Nackakretsen har ansökt om totalt 245 950 kronor i verksamhetsbidrag för
år 2021 från både äldrenämnden och socialnämnden. Föreningen har cirka 840
medlemmar och frivilligarbetare. Aktiviteterna som verksamheten bedriver är bland
annat anhörigstöd, Kupan (träffpunkt och second hand-affär) och volontärverksamhet i
form av Röda Kors-värdar på särskilda boenden för äldre, vårdcentraler och sjukhus.
Social- respektive äldrenämnden har sedan många år tillbaka tillsammans givit
föreningen ett årligt verksamhetsbidrag om 76 500 kronor, där varje nämnd har stått för
hälften av den totala summan. Röda Korset har valt att använda bidraget till lokalhyra.
Då hyran nu höjs för en av föreningens tre lokaler, ansöker föreningen om bidrag
motsvarande den nya hyreskostnaden. Syftet med verksamhetsbidraget för socialt
frivilligt är emellertid inte att finansiera en hyreskostnad, utan att stötta föreningens
sociala verksamhet.
Föreningens socialt förebyggande insatser utgör ett viktigt komplement till
socialnämndens arbete. Socialnämnden föreslås bevilja föreningen hälften av 120 000
kronor, vilket innebär 60 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2021. Ökningen
gentemot tidigare år motiveras av det värdefulla arbete som föreningen utför för
nackaborna under pandemin.

Ärendet
Röda Korsets krets i Nacka har cirka 840 medlemmar och frivilligarbetare. Föreningens
arbete drivs helt och hållet på frivillig basis. I ansökan om föreningsbidrag beskrivs att
föreningslokalen Kupan i Finntorp har en viktig roll i att möjliggöra för föreningen att
fortsätta sitt sociala arbete riktad för nackaborna. Föreningen har även en lokal i Forum
Nacka och en annan i Orminge.
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Röda Korsets Nacka-krets arrangerar bland annat följande aktiviteter:
 Mötesplatser
 Anhörigstöd
 Second handbutiker
 Röda Korsets insamlingar
 Läxstöd och Träna svenska
 Hjälp att hitta rätt i samhället
 Sjukhusvärdar
 Besök på äldreboenden/sjukhus i vår kommun
 Lokal beredskap - är samarbetspartner med kommunens Kris- och beredskapsgrupp
 Första hjälpen-utbildningar
 Handarbetsgrupper
I föreningens lokal Kupan i Finntorp genomförs vanligtvis föreningens styrelsemöten.
Allt administrativt arbete, planering samt arbetsledning sker också i denna lokal. Den
används också som lokal för krisberedningsgrupp och krisberedningsförvar med lager av
bland annat filtar, mat och första hjälpen-material.
Krisberedskapsgruppen skall vara beredd att kunna rycka ut om det skulle inträffa en
krissituation i kommunen eller dess närområde. I föreningens lokal ska finnas utrustning
som kan behövas för uppdraget och vid behov skall Röda Korsets Mötesplats i Finntorp
kunna användas som samlingsplats. Det finns en även en hjärtstartare som finns med i
hjärtstartarregistret så att den ska gå att hitta för allmänheten.
Med bidraget vill föreningen fortsätta bedriva verksamheter i föreningens hyrda lokal i
Finntorp. Hyran är fram till och med 1 april 2021, 76 500kr per år. Hyran på föreningens
lokaler kommer att höjas från och med den 1 juni 2021 i samband med att det blir en ny
hyresvärd. Årshyran för 2021 kommer då att väsentligt höjas till 245 950 kronor.
I sin ansökan anger Röda Korset att de utöver Kupan i Finntorp har två andra mindre
lokaler som används som butiker, en i Forum Nacka och en i Orminge. Butikerna betalar
för sina kostnader själva med inkomster från de produkter de säljer och överskottet går
till Röda Korset. Hyresvärden Röda Korset hyr lokalerna från i Finntorp uppges inte ha
varit mottaglig för förhandling av den förhöjda hyran och har inte specificerat varför de
höjer hyran. Röda Korset söker efter andra lokaler och vill gärna hitta större och
luftigare lokaler. Om föreningen inte hittar andra lokaler och inte får verksamhetsbidrag
från Nacka kommun anser föreningen att de kommer att behöva lägga ned de aktiviteter
som erbjuds i Finntorp. Lokalerna i Orminge och Nacka Forum uppges vara för små för
att kunna användas för dessa aktiviteter och för förvaring av krisberedskapsmaterial.
Organisation och verksamhet
Röda Korset är världens största humanitära nätverk. Röda Korset finns i 192 och är
Sveriges största humanitära organisation med närvaro i flertalet kommuner, där den
genom väl fungerande lokala föreningar driver den lokala verksamheten. Röda korsets
arbete styrs av deras grundprinciper, i dessa ingår bland annat humanitet, opartiskhet och
frivillighet.
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Röda Korset i Nacka
Ett av syftena med verksamhetsbidrag för frivilligt socialt arbete är att inspirera till
förnyelse och utveckling. Under 2021 vill föreningen införa en ”gratisdag” i sin
klädbutik för att personer med svag ekonomi där de skulle få tillfälle att förnya sin
garderob kostnadsfritt. Föreningen fortsätter även sitt samarbete med Svenska kyrkan för
att nå ut till olika utsatta grupper i samhället, däribland nyanlända.
Enhetens bedömning
Röda Korset bedriver en viktig social förebyggande verksamhet riktad till nackabor i alla
åldrar och med alla etniciteter. Enheten bedömer att de insatser som riktas mot
nyanlända är värdefulla ur socialnämndens perspektiv, även om ansvaret för integration
och etablering ligger på arbets- och företagsnämnden. Social- respektive äldrenämnden
har sedan många år tillbaka tillsammans givit föreningen ett årligt verksamhetsbidrag.
Röda Korset har valt att använda bidraget till lokalhyra. Syftet med verksamhetsbidraget
för socialt frivilligt är emellertid inte att finansiera en hyreskostnad, utan att stötta
föreningens sociala verksamhet.
Utifrån att föreningens ansökan för 2021 främst var riktad mot ansökan om hyresbidrag
ombads föreningen komplettera sin ansökan utifrån riktlinjen om verksamhetsbidrag för
frivilligt socialt arbete. Föreningen inkom med en komplettering 2021-01-29. Att hyran
av lokalen i Finntorp nu höjs så mycket är olyckligt. Eftersom föreningen sammanlagt
har tre lokaler menar enheten att föreningen behöver göra en samlad ekonomisk analys
av sina intäkter och kostnader och ta ställning till hur de på bästa sätt kan hantera den
kostnadsökning som hyran av lokalen i Finntorp innebär.
Förslaget är att socialnämnden beviljar föreningen ett verksamhetsbidrag om 60 000
kronor, vilket är en ökning med 21 750 kronor jämfört med tidigare. Äldrenämnden
föreslås bevilja detsamma, vilket i så fall innebär totalt 120 000 kronor i
verksamhetsbidrag. Föreningen föreslås få bidraget utifrån det värdefulla arbete som
föreningen utför för nackaborna under pandemin.
Ekonomiska konsekvenser
Röda Korset i Nacka bedriver ett förebyggande arbete som kan bidra till att en svår
livssituation hindras eller minskar. Ett verksamhetsbidrag till Röda Korset i Nacka
innebär ekonomiskt stöd till förebyggande och stödgivande insatser med koppling till
socialnämndens ansvarsområden.
Konsekvenser för barn
Bidraget till Röda Korset innebär ett stöd till barn i socialt utsatta familjer. Utifrån Röda
Korsets roll inom krisberedskap får också barn hjälp om en krissituation skulle uppstå.
Utbildningar till föräldrar i Första hjälpen bidrar till att kunna rädda barns liv i samband
med olyckshändelser.
Handlingar i ärendet
1. Ansökan om verksamhetsbidrag 2021
2. Redovisning av bidraget för 2020
3. Verksamhetsberättelse 2019
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Ellinor Egefors
Enhetschef
Äldreenheten

Taija Sayegh
Kvalitetsutvecklare
Kvalitet och stöd

