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Dnr ÄN 2019/143

§ 157 Träffpunktsverksamhet 2020
Sammanfattning

Äldrenämnden beviljar idag bidrag för föreningsdriven öppen
träffpunktsverksamhet till tre pensionärsföreningar i syfte att
bedriva öppen träffpunktsverksamhet i Västerhaninge och på
Muskö. Bidragen beviljas med stöd av nämndbeslut och avtal
t.o.m. 2019-12-31.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-07 (§152) att anta
reviderat bidragsreglemente för pensionärsverksamhet.
Bidragsreglementet träder i kraft 2019-12-01. Det nya
bidragsreglementet innehåller bl.a. en ny bidragsform som
möjliggör för föreningar att ansöka om bidrag för
föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet.
Av bidragsreglementet framgår att det ska finnas ett behov av
att bedriva träffpunktsverksamhet inom det geografiska
område som ansökan avser samt att äldrenämnden ansvarar
för behovsbedömningen.
Mot den bakgrunden har äldreförvaltningen gjort en
behovsinventering, dels för föreningsdriven
träffpunktsverksamhet, dels för kommunal
träffpunktsverksamt i de olika geografiska områdena i
Haninge kommun inför år 2020.
Äldreförvaltningen bedömer att behovet av att bedriva
föreningsdriven träffpunktsverksamhet i Västerhaninge och
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på Muskö kvarstår oförändrat under 2020. Behovet av
föreningsdriven träffpunktsverksamhet för dessa områden har
bedömts kunna fortsätta tillgodoses i Västerhaninge med 2
dagar/vecka samt på Muskö 2 dagar/vecka.
Härutöver bedöms träffpunktsverksamheten i Tungelsta
kunna övergå från kommunal verksamhet till föreningsdriven
verksamhet med 1 dag/vecka.
Vad gäller den kommunala träffpunktsverksamheten bedömer
äldreförvaltningen att Brandbergen, Tallhöjden,
Djurgårdsplan, Dalarö, Jordbro och Parkvillan bör fortsätta i
kommunal regi under 2020. En sammanslagning av Sågens
träffpunktsverksamhet med Djurgårdsplan bedöms vara mer
kostnadseffektiv utifrån verksamhetens omfattning och
geografiska placering.
Av äldrenämndens beslut 2019-02-13 (§7) framgår att
ansökan om fortsatt bidrag för år 2020 ska ske utifrån de nya
kriterierna i bidragsreglementet och vara äldreförvaltningen
tillhanda senast 2019-11-01.
Underlag för beslut

- Bidragsreglemente för pensionärsverksamhet
Förslag till beslut

1. Bidrag för föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet år
2020
kan sökas av föreningar i Haninge kommun i följande
geografiska
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områden och omfattning:
- Västerhaninge 2 dagar/vecka
- Muskö 2 dagar/vecka.
- Tungelsta 1 dag/vecka
2. Ansökan ska ske utifrån de nya kriterierna i
bidragsreglementet och
vara äldreförvaltningen tillhanda senast 2019-11-01.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Bidrag för föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet år
2020
kan sökas av föreningar i Haninge kommun i följande
geografiska
områden och omfattning:
- Västerhaninge 2 dagar/vecka
- Muskö 2 dagar/vecka.
- Tungelsta 1 dag/vecka
2. Ansökan ska ske utifrån de nya kriterierna i
bidragsreglementet och
vara äldreförvaltningen tillhanda senast 2019-11-01.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Äldrenämndens beslut

1. Bidrag för föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet år
2020
kan sökas av föreningar i Haninge kommun i följande
geografiska
områden och omfattning:
- Västerhaninge 2 dagar/vecka
- Muskö 2 dagar/vecka.
- Tungelsta 1 dag/vecka
2. Ansökan ska ske utifrån de nya kriterierna i
bidragsreglementet och
vara äldreförvaltningen tillhanda senast 2019-11-01.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt,
För verkställighet:
För kännedom: Pensionärsföreningar i Haninge kommun,
HKP samt berörda träffpunktsverksamheter
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