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Tjänsteutlåtande – Beslut om bidrag för
föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet 2020

Sammanfattning

Äldrenämnden beviljar sedan flera år bidrag till tre
pensionärsföreningar för att bedriva föreningsdriven 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
ett reviderat bidragsreglemente för pensionärsverksamhet.
Bidragsreglementet trädde i kraft 2019-12-01. Det nya
bidragsreglementet innehåller bl.a. en bidragsform som
möjliggör för föreningarna att även framgent ansöka om
bidrag för föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet.
Följande pensionärsföreningar har ansökt om bidrag för att
bedriva föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet 2020:
- SPF Seniorerna Runstenen i Västerhaninge, 50 000 kr
- PRO Västerhaninge Pensionärsförening, 50 000 kr
- Muskö Pensionärsförening, 90 000 kr
- Södertörns Radioamatörer, 10 000 kr
Äldreförvaltningen finner att SPF Seniorerna Runstenen i
Västerhaninge, PRO Västerhaninge Pensionärsförening och
Muskö Pensionärsförening uppfyller kriterierna enligt
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bidragsreglementet samt att ansökningarna bör beviljas i sin
helhet.
Södertörns Radioamatörer har ansökt om att få bedriva
träffpunktsverksamhet på Gålö. Eftersom Gålö inte ligger
inom det geografiska område som äldrenämnden beslutat för
träffpunktsverksamhet 2020, ska ansökan avslås.
Bakgrund

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 trädde 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.
Förvaltningens synpunkter

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.
Äldrenämnden beslutade 2019-10-23 (§157) att bidrag för
föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet år 2020 kan
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sökas av föreningar i Haninge kommun i följande geografiska
områden och omfattning:
- Västerhaninge 2 dagar/vecka
- Muskö 2 dagar/vecka.
- Tungelsta 1 dag/vecka
Ansökan ska ske utifrån de nya kriterierna i
bidragsreglementet för pensionärsverksamhet. Föreningarna
har fått dispens med att inkomma med ansökan senast 201911-30.

Bedömning:
Totalt har 4 pensionärsföreningar ansökt om bidrag för
föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet enligt följande:
SPF Seniorerna Runstenen i Västerhaninge 50 000 kr
PRO Västerhaninge Pensionärsförening 50 000 kr
Muskö Pensionärsförening 90 000 kr
Södertörns Radioamatörer 10 000 kr

Äldreförvaltningen har bedömt att kostnaden för att bedriva
träffpunktsverksamhet en dag/vecka bör uppgå till ca 45 000
kr – 50 000 kr per år.
Äldreförvaltningen finner att SPF Seniorerna Runstenen i
Västerhaninge, PRO Västerhaninge Pensionärsförening och
Muskö Pensionärsförening uppfyller kriterierna enligt
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bidragsreglementet. Redovisade kostnader som framgår av
ansökan för att bedriva aktuella träffpunktsverksamheter
överensstämmer med äldreförvaltningens bedömning av
kostnader och faller inom det geografiska område som
äldrenämnden funnit behov av att bedriva
träffpunktsverksamhet under 2020. Ansökningarna bör
därmed beviljas i sin helhet.
Vad gäller Södertörns Radioamatörer har föreningen ansökt
om att få bedriva träffpunktsverksamhet på Gålö. Eftersom
Gålö inte ligger inom det geografiska område som
äldrenämnden beslutat för träffpunktsverksamhet 2020, ska
ansökan avslås.
__________

