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Beslut om verksamhetsbidrag för 2022 till föreningen
Fisksätra Folkets Hus
Förslag till beslut
Socialnämnden bifaller delvis ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 till föreningen
Fisksätra Folkets Hus, organisationsnummer 802413-7419, med 415 000 kronor.
Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen senast den 1 november 2022.

Sammanfattning
Fisksätra Folkets Hus förening (FFH) har ansökt om 450 000 kronor i verksamhetsbidrag
för år 2022. Fisksätra Folkets Hus är en mötesplats för individ, kultur i föreningsliv som
når och engagerar många boende, unga som gamla, i Fisksätra och övriga Nacka.
Socialnämnden föreslås bevilja föreningen 415 000 kr i verksamhetsbidrag för 2022.

Ärendet
Fisksätra Folkets Hus förening, nedan benämnt som FFH, har inkommit med en ansökan
till socialnämnden i Nacka kommun om ett verksamhetsbidrag om 450 000 kronor.
FFH förening är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som bildades 2003. De
har 100 medlemmar, samtliga från Nacka kommun. De har fyra anställda och ett antal
volontärer. FFH beskriver att de är en mötesplats för Fisksätrabor där alla välkomna, allt
från bebisar till pensionärer. Föreningens ambition är att vara ett nav för en positiv
utveckling i området och en självklar mötesplats för individ, kultur och föreningsliv i
Fisksätra. Genom FFH:s organisation, kontaktnät och övriga resurser vill de vara en
naturlig samarbetspartner för personer eller sammanslutningar som har idéer för projekt
som gynnar de boende i Fisksätra och även i hela Nacka.
FFH beviljades bidrag från socialnämnden för år 2021 om 300 000 kronor. Bidraget
användes till handledning och fortbildning av personal, föreläsningar, verksamhet för
vuxna och ungdomar och hyra av lokaler.
FFH är öppet sju dagar i veckan och ett stort antal föreningar verkar i deras lokaler såsom
ungdoms- och idrottsföreningar, kvinnoföreningar och föreningar med olika etnisk och
kulturell bakgrund.
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Under 2022 vill FFH vill starta upp mer volontärt och ideellt arbete för att stärka orten.
De vill bidra till att Fisksätra ska vara en trygg och säker plats. De planerar anordna
workshops, föreläsningar, diskussionskvällar och demokratikvällar, utvidga deras läxhjälp
och språkcafé samt lägga fokus på välmående, motion och rörelse.
Socialnämnden bifaller ansökan om verksamhetsbidrag med 415 000 kr till föreningen
Fisksätra Folkets Hus. Bidraget som beviljas ska, enligt ansökan, användas till workshops
(35 000 kr), föreläsningar (100 000 kr), lokalhyra (70 000 kr), material (35 000 kr),
utbildning (55 000 kr) och handledning (35 000 kr). Sökt bidrag till pensionärsaktiviteter
(35 000 kr) beviljas inte eftersom det inte faller inom socialnämndens område.
Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till socialnämnden senast den 1
november 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Ett verksamhetsbidrag till FFH innebär ekonomiskt stöd till förebyggande, stödgivande
och hälsofrämjande insatser i ett socioekonomiskt utsatt område. Verksamhetsbidraget kan
därför leda till minskade ekonomiska kostnader för kommunen på sikt.

Konsekvenser för barn
Genom att bevilja bidrag till FFH bidrar socialnämnden till ett direkt stöd till ungdomar
som riskerar hamna utanför det etablerade samhället. Fisksätra är ett socioekonomiskt
utsatt område med en arbetslöshet som är betydligt högre än i övriga Nacka. Sociala
problem och ohälsa kan förebyggas genom föreningens fokus på att mobilisera ungdomars
resurser, med teman såsom utbildning, arbete och demokrati. Föreningens fokus ligger i
linje med artikel 6 i barnkonventionen; Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. De
har en kvällsverksamhet utanför arbetstid och skoltid för unga vuxna och ungdomar i
Fisksätra samt samarbetar med Polarna Nacka och Nattvandrarna. Samverkan med FFH
ger tillfälle för socialtjänsten att lättare nå ut till fler och möjliggör tidiga insatser.
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