Nacka kommun

Ansökan om verksamhetsbidrag från
socialnämnden
Information om ansökningsprocessen
Ansökan ska innehålla nedanstående uppgifter och vara socialnämnden tillhanda
senast den 1 november. Fyll i ansökan digitalt och e-posta den tillsammans med
bilagor till: KOS@nacka.se
Ansökan ska vara inkommen i rätt tid, komplett ifylld och bifogad med
nedanstående dokument för att handläggas:



Senaste årets verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Redovisning av eventuellt verksamhetsbidrag för innevarande år (sker på
separat redovisningsblankett)

När vi har mottagit den kompletta ansökan e-postar vi en bekräftelse.

1 november
Sista
ansökningsdag

November

December

Januari

Handläggning av
bidragsansökningar

Beslut för
nästkommande
år

Utbetalning
av beviljat
bidrag
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Ansökan verksamhetsbidrag socialnämnden

Ansökan
Ansökan avser år:

2022

Uppgifter om föreningen
Föreningens namn

Organisationsnummer

Fisksätra Folketshus Förening

802413-7419

c/o adress

Besöksadress

Klicka här och skriv c/o adress.

Fisksätravägen 18

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Fisksätravägen 18 BOX 4007

133 41

Saltsjöbaden

E-postadress

Telefon

lina@fisksatrafolketshus.se

0737 166642

Hemsida

Bankgiro/Plusgiro alternativt bank +
clearingnummer och kontonummer

www.fisksatrafolketshus.se

Bankgiro: 642-4170

Organisationsform

☒ Ideell förening

☐ Stiftelse

☐ Annan form: Klicka här och skriv vilken form.

Kontaktperson för ansökan från föreningen
Namn

Telefon dagtid

Lina Lindfors

0737166642

Roll i föreningen

E-postadress

Verksamhetschef

lina@fisksatrafolketshus.se

Bekräftelse

☒ Jag har läst och bekräftar att föreningen uppfyller de krav som ställs i
socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag.
Övriga kommentarer

Klicka här och skriv eventuell övrig kommentar.
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Kortfattad beskrivning av föreningen och hur den har koppling till
socialnämndens ansvarsområden (cirka 3 meningar)
Fisksätra Folkets Hus är en viktig plats för Fisksätra såväl kulturellt som
socialt. Vi har allt från barn till pensionärer hos oss. Vi jobbar med volontärer
och ideell verksamhet. Vi vill att Folkets Hus ska vara tillgängliga för alla och
vara en social och lärande plats.

Information om föreningen
Antal medlemmar i föreningen totalt

Antal medlemmar i/från Nacka

100

100

Antal anställda i föreningen

Medlemsavgift per år

4 st

100 kr

Målgrupp(er) som föreningen vänder sig till

Alla, allt från bebisar till pensionärer.
Beskriv föreningens förankring i Nacka och tillgänglighet för nackabor

Vi har funnits sen 2003 och är ett nav i Fisksätra för positiv utveckling. Hos
oss är alla Nackabor välkomna! Vi har uder flera år drivit kulturhus och varit
en social mötespunkt för alla. Vi samarbetar med nästan samtliga föreningar
och aktörer i Fisksätra.
Beskriv hur föreningen arbetar för att engagera ideella krafter i sitt arbete

Vi har haft god kontakt med Nanette Büsgen(Volontär i Nacka) och rekryterat
volontärer därifrån. Vi tar även ständigt in folk som på olika sätt vill hjäpa till i
föreningen. Vi har volontärer på såväl stora evenst som i vår dagliga drift. Vi
har en aktiv ideellt arbetande styrelse och även personalen jobbar ibland
volontärt tex på julafton och andra tillfällen.

Ansökan
Belopp som söks

450 000
Beskriv mål och ambitioner för verksamheten kopplade till det ansökta verksamhetsbidraget

Vi vill kunna starta upp mer volontärt och ideellt arbete. Men för detta behöva
resurser och lokaler, någon som samordnar och administrerar. Vi har idag
massa olika projekt igång med volontärer, och vi ser att dessa växer. Men för
att kunna driva dem och sätta igång fler behövs mer resurser. Då Fisksätra är
ett "utsatt område" är detta nu ännu viktigare. Att ha många som jobbar ideellt
för att stärka orten visar att vi är rädda om Fisksätra och vill att det åter ska bli
en trygg och säker plats. Att ha många förebilder som aktivt deltar och jobbar
ideelt är en förutsättning för detta. Vi kommer sätta igång fler pensionärs
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aktiviteter samt utbilda folk(folk i Fisksätra samt personal och volontärer)via
workshops, föreläsningar och diskussionskvällar, demokratikvällar mm. Vi
kommer utvidga vår läxhjälp och våra språkcafeer samt även lägga fokus på
välmående och motion och rörelse. Vi kommer göra samtliga aktiviteter med
ett hållbart tänk och lära ut om agenda 2030, ISO 26 000 etc.
Redovisa i punktform vilka kostnader verksamhetsbidraget ska användas till (exempel: aktivitet
seminarier xx kr, föreläsningsarvode xx kr)

Workshops: 35 000
Föreläsningar: 100 000
Lokalhyra: 70 000
Personal administration: 85 000
Pensionärs aktiviteter: 35 000
Material: 35 000
Utbildning: 55 000
Handledning: 35 000
Beskriv nyttan av föreningens verksamhet kopplat till socialnämndens ansvarsområde

Folkets Hus har alltid varit en plats för alla. I Sveriges mest tätbebygda ort där
många människor delar på små lägenheter är ett offetligt vardagsrum mycket
viktigt. Vi vill vara en plats som har något för alla. En mötesplats där
folkbildning, rörelse, demokrati och kultur delar samma tak. Vi har
samarbeten med många föreningar och aktörer i området och är en viktig
punkt i Nacka. Många kommer till oss för att fråga hur de kan hjälpa till och vi
vill kunna ha många olika projekt som är ideellt burna igång under hela
verksamhetsåret. Julafton, Internationella festen och många av våra stora
arrangemang skulle inte gå runt om det inte vore för ideella krafter.
Beskriv hur uppföljning av resultaten och dess effekter mot uppställda mål kommer att ske

Vi kommer att dokumentera arbetet i video och text. Vi kommer över hela året
även lägga ut information på sociala medier, vi kommer kunna se hur många
nya projekt vi kunnat sätta igång och hur många gamla som vi kunnat hålla
kvar pga detta stöd. Vi räknar alltid alla som deltar på våra event och
föreläsningar etc!

Annat ekonomiskt stöd och andra bidrag
Exempel kan vara bidrag från offentliga fonder, statliga myndigheter, andra
kommuner, annan nämnd i Nacka kommun med flera.
Redovisa nedan beviljade och sökta bidrag från andra finansiärer innevarande och
kommande år.
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År

Finansiär

Ansökt belopp

Beviljat belopp

2021

Nacka Kommun

300 000

250 000

2021

Kulturrådet

4 500 000

1 400 000

2022

Nacka kommun

300 000

?

2022

Postkodsstiftelsen 500 000

?

2022

Boverket

?

1 400 000

Ange annat stöd och/eller subventioner (t.ex. lokalhyror) som föreningen har, inklusive summa

Detta år har vi inte fått sådana bidrag som vi fick förra året tex för förlorad
lokalhyreinkomster.

Bilagor
Kryssa i vilka bilagor som bifogas till ansökan:
☒ Senaste årets verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning (krav)
☐ Redovisningsblankett för beviljat verksamhetsbidrag innevarande år (krav om
föreningen fått det beviljat)
☐ Annat: Klicka här och skriv vilka ytterligare bilagor som bifogas.
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