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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Ansökan om medel för fortsatt verksamhet
på servicehusen i Spånga-Tensta
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beviljar tiotusen kronor (10.000 kr ) till samverkansgruppen
PRO-SPF för verksamhet inom äldreomsorgen år 2011.

Maria Häggblom

Margareta Ericson

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilaga
Ansökan inklusive resultat- och balansräkning från samverkansgruppen PRO-SPF,
2011-02-28
Sammanfattning
Samverkansgruppen PRO-SPF ansöker om bidrag för fortsatt verksamhet inom
äldreomsorgen i Spånga-Tensta. Verksamheten bedrivs på våra äldreboenden
genom ”Guldkanten”, på servicehusen i form av trivselträffar i samlingssalarna
samt genom heldagsutflykter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Äldre och Funktionshinder.
Stadsdelsnämndens pensionärsråd får ärendet föredraget på sammanträde den 12
maj 2011.
Ärendet
Ansökan inkom den 28 februari 2011 från samverkansgruppen PRO-SPF i
Spånga-Tensta avseende fortsatt bidrag för den trivselskapande verksamhet som
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bedrivs inom äldreomsorgen i stadsdelen. Verksamheten består dels av
trivselträffar som anordnas i servicehusens samlingssalar, heldagsutflykter med
buss samt ”Guldkanten” som är en aktivitet på våra boenden en
söndagseftermiddag i månaden.
Samverkansgruppen PRO-SPF ansöker om 60.000 kr.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen anser att den verksamhet som samverkansgruppen bedriver är ett
viktigt inslag för att höja trivseln på våra enheter. Verksamheterna är ett
betydelsefullt tillskott till de aktiviteter som enheterna själva kan anordna. De
boende är mycket nöjda med den extra aktivitet som samverkansgruppen erbjuder.
Det är angeläget att verksamheten kan fortsätta och att samverkansgruppen ges
ekonomiska förutsättningar för detta. Alla som arbetar med verksamheten gör det
helt ideellt, det sökta bidraget går oavkortat till de olika aktiviteterna.
Enligt bifogade resultaträkning från PRO-SPF uppgick kostnaderna för år 2010 till
drygt 43.000 kr och återstående medel var drygt 36.000 kr. Mot bakgrund av detta
föreslår förvaltningen att ett bidrag om tiotusen kronor (10.000 kr) beviljas.
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