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Mottagare

Kommunstyrelsen

Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till
kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen fastställer det ekonomiska stödet till 80 kronor per
medlem i de pensionsföreningar som ingår i kommunala pensionsrådet
(KPR).
2. Bidraget utges årligen från och med innevarande år.
3. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.
Kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind
Tf. kommundirektör

Thomas Halvarsson
Tf. chef för stöd-och servicekontoret

Sammanfattning
Pensionärsföreningarna PRO Tyresö och SPF Seniorerna i Tyresö har ansökt
om att det ekonomiska bidraget, till de pensionärsföreningar som är
verksamma i Tyresö kommun ska höjas från nuvarande 60 kronor till 80
kronor per medlem boende i kommunen.
Mot bakgrund av inflationsläget och att bidraget inte har höjts de senaste fem
åren bedöms höjningen till 80 kronor som rimlig.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att bidragsbeloppet höjs till 80
kronor per medlem och år.
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Beskrivning av ärendet
Pensionärsföreningarna PRO Tyresö och SPF Seniorerna i Tyresö har ansökt
om att det ekonomiska bidraget, till de pensionärsföreningar som är
verksamma i Tyresö kommun ska höjas från nuvarande 60 kronor till 80
kronor per medlem boende i kommunen.
Föreningarna motiverar ansökan med att pandemin har begränsat
föreningarnas möjlighet att bedriva verksamhet vilket gör att intäkterna har
minskat medan utgifterna bestått. Vidare anför föreningarna att de under det
senaste året har haft underskott på över 50 000 kronor vilket kommer påverka
deras möjligheter att bedriva bra verksamhet för sina medlemmar.
Föreningarna menar att inflationen och den medföljande kostnadsökningen
märkbart urholkat möjligheterna till bra verksamhet och en utökad satsning på
de äldre i kommunen.
Kommunstyrelsen har sedan år 2013 övertagit ansvaret för det ekonomiska
stöder till pensionärsföreningarna som ingår i kommunala pensionärsrådet
(KPR). Ersättningsnivån 60 kronor per medlem och år har gällt sedan år 2017.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har granskat pensionärsföreningarnas ansökan.
Pensionärsföreningarna bedriver en angelägen verksamhet med olika aktiviteter
för seniorer och bidragsbeloppet har varit detsamma sedan år 2017. Mot
bakgrund av inflationsläget och att bidraget inte har höjts de senaste fem åren
bedöms höjningen till 80 kronor som rimlig. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår därför att bidragsbeloppet höjs till 80 kronor per medlem och år.
Totalt har föreningarna cirka 2 500 medlemmar vilket innebär en höjning på
50 000 kronor årligen för det ökade föreningsstödet. Förslaget till beslut
föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.
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