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Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2019-12-19

Föreningsbidrag 2020
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden fördelar 107 500 kronor i bidrag enligt följande.
Äldre
1. PRO Älvsjö-Herrängen
2. SPF Seniorerna Fruängen-Liljeholmen
3. PRO Solberga-Brännkyrka
4. Intresseföreningen Blomstergården Liseberg
5. Brännkyrka Veteranring
6. Äldrekontakt

19 000 kr
25 000 kr
12 000 kr
Avslag
1 500 kr
1 000 kr
Totalt: 58 500 kr

Särskilda arrangemang
7. Solberga Bollklubb
8. Stockholms Naturskyddsförening

25 000 kr
12 000 kr
Totalt: 37 000 kr

Övriga
9. Älvsjö konstförening
10. Romsk syförening

Avslag
Avslag

11. Brottsofferjouren Stockholm södra
12. Brännkyrka hembygdsförening

Avslag
12 000 kr
Totalt: 12 000 kr

Sammanfattning
Nämnden kan dela ut föreningsbidrag vid ett tillfälle per år.
Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som bedriver
verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens
kärnverksamhet. Bidrag kan också ges för särskilda arrangemang
som är öppna för alla Älvsjöbor.
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektör
Älvsjö Stationsgata 21
Box 48
125 21 Älvsjö
Växel 08-508 21 000
Fax 08-508 21 099
alvsjo@stockholm.se
stockholm.se

Det har kommit in 12 ansökningar om totalt 277 100 kronor.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar
föreningsbidrag med sammanlagt 107 500 kronor.
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Bakgrund
Nämnden kan dela ut föreningsbidrag vid ett tillfälle per år enligt
riktlinjer som fastställdes den 26 september 2019. Nämnden har för
perioden 1 januari 2020 till och med 30 juni 2020 avsatt 100 000
kronor till det lokala föreningslivet. Förvaltningen har tagit fram ett
förslag på fördelning utifrån gällande riktlinjer och årets budget.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom staben. Förvaltningen har beaktat
jämställdhet vid handläggningen och bedömer inte att
bidragsfördelningen påverkar män och kvinnor på olika sätt.
Synpunkter och förslag
Förvaltningens fördelning utgår från nämndens riktlinjer för
föreningsbidrag och är proportionerlig på så sätt att bedömningen
grundar sig på föreningens storlek, det ändamål för vilket
föreningen söker bidrag och antalet medlemmar som bor i Älvsjö
eller andelen Älvsjöbor som bidraget kommer till gagn.
Förslag på fördelning per förening framgår nedan. Förvaltningen
föreslår att nämnden beviljar 107 500 kronor i föreningsbidrag.
Inriktning äldre
PRO Älvsjö-Herrängen

Föreningen vill aktivera pensionärer både kulturellt och socialt.
Föreningen söker bidrag till kostnader i samband med möten,
studiecirklar, friskvårdsaktiviteter samt aktiviteter såsom
studiebesök och resor. Föreningen har 293 medlemmar, varav 238
medlemmar är bosatta i Älvsjö. Föreningen ansöker om 25 000
kronor.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 19 000 kronor.
SPF Seniorerna Fruängen-Liljeholmen
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Föreningen vill främja sociala kontakter bland äldre och minska
ensamheten, stimulera till fysisk och psykisk aktivitet och ge
medlemmarna information som berör äldre. Verksamheten har
tidigare bedrivits inom Älvsjö stadsdelsområde av SPF Seniorerna
Brännkyrka men föreningen har slagits samman med FruängenLiljeholmen. Föreningen har 1048 medlemmar, varav 458 är bosatta
i Älvsjö. Föreningen ansöker om 25 000 kronor för social
verksamhet bland äldre såsom musikunderhållning, utflykter, resor,
vandringar och andra aktiviteter.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 25 000 kronor.
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PRO Solberga-Brännkyrka

Föreningen vill tillvarata pensionärers intressen och behov och
ansöker om 25 000 kronor för mötesverksamhet och andra
aktiviteter. Föreningen har 265 medlemmar, varav 151 bor i Älvsjö.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 12 000 kronor.
Intresseföreningen Blomstergården Liseberg

Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen
mot hyresvärden samt genom möten, samkväm och andra aktiviteter
verka för medlemmarnas nytta och nöje. Medlemmar utgörs av
boende i föreningen Blomsterfondens seniorlägenheter i Liseberg.
Föreningen har 331 medlemmar, varav samtliga bor i Älvsjö.
Föreningen ansöker om 20 000 kronor för subvention av resor och
sammankomster. Om föreningen beviljas det ansöka beloppet avser
den att göra en särskild satsning på att minska det digitala
utanförskapet.
Förvaltningen ser positivt på föreningens ambition att satsa på att
minska det digitala utanförskapet. Föreningen uppfyller inte kraven
i riktlinjerna för föreningsbidrag då föreningen har en sluten
medlemsantagning avsedd för boende i föreningen.
Brännkyrka Veteranring

Föreningen arbetar för trygghet för ensamboende äldre. Arbetet
bygger på daglig telefonkontakt med föreningens så kallade
avprickare som genomför telefonsamtalen. Föreningen har totalt 35
medlemmar varav 15 bor i Älvsjö. Föreningen ansöker om 7 000
kronor för administrativa kostnader samt kostnader i samband med
årsmöte samt vår- och höstträffar.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 1 500 kronor.
Äldrekontakt
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Föreningen arbetar för att förebygga och bryta social isolering hos
ensamboende äldre. Målgruppen omfattar personer som andra
aktörer med sociala aktiviteter för äldre har svårt att nå och äldre
som har svårigheter att ta del av utbudet på grund av nedsatt rörlighet, oro för att lämna hemmet på egen hand eller som saknar ork för
längre utflykter. Föreningens verksamhet är rikstäckande. I augusti
2018 startade den upp en grupp i Älvsjö som omfattar 12 äldre som
varje månad bjuds hem på fika hos volontärer. Frivilliga chaufförer
hämtar och lämnar de äldre samt assisterar under träffen.
Föreningen ansöker om 14 800 kronor för att upprätthålla
verksamheten i Älvsjö.
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Förvaltningen anser att föreningen bedriver en viktig verksamhet
och kompletterar nämndens arbete med att nå ut till målgruppen.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 1 000 kronor för
kostnader i samband med träffarna.
Särskilda arrangemang
Solberga Bollklubb

Solberga Bollklubb är en lokal idrottsförening för i huvudsak barn
och ungdomar men är öppen för alla åldrar. Totalt har föreningen
458 medlemmar varav 400 är bosatta i Älvsjö. Bidraget ska
användas till evenemang i Parklek Kristallen på Barnens dag under
våren, till höstfest samt till nationaldagsfirande på Solberga
bollplan. Föreningen ansöker om 53 500 kronor.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 25 000 kronor.
Stockholms Naturskyddsförening

Stockholms Naturskyddsförening samarbetar med flera olika
föreningar som verkar inom stadsdelen, bland annat de sju
föreningarna som ingår i Älvsjö miljöråd samt med samordningsgruppen Behåll och utveckla Röda stugan i Älvsjöskogens
naturreservat. Föreningarna ansöker om 15 000 kronor för att
samköra arrangemang i samband med Biologiska mångfaldens dag i
maj.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 12 000 kronor.
Övriga
Älvsjö konstförening

Föreningen utgör en social verksamhet för konstintresserade.
Föreningen har 90 medlemmar varav 57 bor i Älvsjö.
Föreningen ansöker om 5 000 kronor i bidrag för löpande
kostnader, såsom hyres-, material- och underhållningskostnader.
Nämnden beviljar inte bidrag för ren hobby- eller fritidsverksamhet
för vuxna och föreslår att ansökan avslås.
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Romsk syförening

Föreningens ändamål är att bevara romsk kultur och tradition
genom utbildning i sömnad. Föreningen har 20 medlemmar varav
10 medlemmar bor i Älvsjö. Föreningen ansöker om 20 000 kronor
i bidrag för att finansiera tyg och sammet.
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Nämnden beviljar inte bidrag för ren hobby- eller fritidsverksamhet
för vuxna och föreslår att ansökan avslås.
Brottsofferjouren Södra Stockholm

Brottsofferjouren Södra Stockholm är medlem i Brottsofferjourernas Riksförbund och arbetar för att genom stödpersoner,
vittnesstödjare och anställd personal ge stöd, information och
praktisk vägledning till brottsoffer, vittnen och anhöriga.
Föreningen ger stöd till 6 stadsdelar, varav Älvsjö är en. Föreningen
ansöker om 17 800 kronor för kostnader i samband med
volontärutbildning.
Under 2019 har föreningen fått 770 000 kronor i bidrag från
socialnämnden. I det bidraget ingår brottsoffer som bor i Älvsjö.
Förvaltningen föreslår därför att föreningens ansökan avslås.
Brännkyrka hembygdsförening

Föreningen värnar om hembygdens nuvarande och framtida miljö,
dess kulturminnen, dess naturvårdsområden ur historisk och
kulturell synvinkel samt om värdefulla traditioner. Föreningen har
486 medlemmar, varav 435 utgör Älvsjöbor. Föreningen ansöker
om 49 000 kronor i verksamhetsbidrag.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 12 000 kronor.

Anne-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Riktlinjer för föreningsbidrag
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