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Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
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Föreningsbidrag
Aktivietsbidrag våren 2021
Förslag till beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beviljar
föreningsbidrag helt eller delvis till nedan nämnda föreningar
under förutsättning att deras verksamhet inte strider mot
gällande restriktioner. Vid större förändring av verksamhet ska
föreningen inkomma med en reviderad budget och planering.
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-

Stadsdelsnämnden beviljar Rågdalens skogsträdgård
50 000 kronor av det sökta bidraget på 54 000 kronor.

-

Stadsdelsnämnden beviljar Föreningen Årstafältets
koloniområde 20 000 kronor av det sökta bidraget på 67
500 kronor.

-

Stadsdelsnämnden beviljar Solklar frisbee förening 13 280
kronor av det sökta bidraget på 13 280 kronor.

-

Stadsdelsnämnden beviljar Östberga FC 100 000 kronor av
det sökta bidraget på 184 450 kronor.

-

Stadsdelsnämnden beviljar Ung Fritid 80 000 kronor av det
sökta bidraget på 150 000 kronor.

-

Stadsdelsnämnden beviljar Rågsveds IF 80 000 kronor av
det sökta bidraget på 110 000 kronor.

-

Stadsdelsnämnden beviljar Somaliska kulturföreningen
40 000 kronor av det sökta bidraget på 50 000 kronor.

-

Stadsdelsnämnden beviljar Drömstort 80 000 kronor av det
sökta bidraget på 112 100 kronor.

2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd avslår bidrag till
Idrotts- och kulturföreningen Brasil Arte Cultural.
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd avslår bidrag till PRO
Årsta.
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd avslår bidrag till
Bandhagens scoutkår.
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Sammanfattning
Ärendet syftar till att fördela aktivitetsbidrag till föreningar inom
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde. Fördelning av bidragen
sker utifrån en sammanvägning av flera faktorer. Vid förändring av
aktivitet ska föreningen snarast inkomma med en reviderad budget.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd beviljar föreningsbidrag i sin helhet till en förening
och delvis till sju föreningar på sammanlagt 463 280 kronor.
Vidare föreslår stadsdelsförvaltningen avslag på ansökan från tre
föreningar utifrån nämndens riktlinjer avseende föreningsbidrag.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att bidrag avslås till Idrotts- och
kulturföreningen Brasil Arte Cultural eftersom ansökan om bidrag
inte inkommit tid. Riktlinjerna fastställer att förvaltningen endast
prövar de ansökningar som inkommit i tid.
Stadsdelsförvaltningen föreslår även att bidrag avslås till PRO Årsta
samt Bandhagens scoutkår eftersom aktiviteterna föreningarna sökt
bidrag för enbart vänder sig till medlemmar. Riktlinjerna fastställer
att aktivitetsstöd ska användas till aktiviteter öppna för alla utan
krav på medlemskap.
Bakgrund
Ärendet syftar till att fördela aktivitetsbidrag till föreningar inom
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde. Föreningsbidragen är ett
komplement till andra förvaltningsbidrag.
Det finns möjlighet att ansöka om bidrag varje vår och höst.
Föreningar i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde kan ansöka
om föreningsstöd i form av aktivitetsstöd eller verksamhetsstöd
enligt de lokala riktlinjerna. Det är stadsdelsnämnden som fattar
beslut om såväl verksamhetsstöd som aktivitetsstöd.
Det har funnits tillfälle att söka aktivitetsstöd till och med den 30
april 2021. Sista ansökningsdag för verksamhetsstöd är den 31
oktober 2021.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen Social omsorg barn och unga.
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Ärendet
Riktlinjer för föreningsbidrag Enskede-Årsta-Vantör
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har som mål att genom
föreningsbidragen stärka civilsamhället och stödja det lokala
föreningslivet. Föreningarna som får bidrag ska följa de
demokratiska värderingar som råder i samhället och främja
jämställdhet, delaktighet, folkhälsa, frihet från våld samt motverka
diskriminering.
Föreningsbidrag kan beviljas i form av verksamhetsstöd eller som
aktivitetsstöd.
Verksamhetsstödet går att söka varje höst och sista ansökningsdag
är 31 oktober. Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17
december 2020 beslutade nämnden om föreningsbidrag avseende
verksamhetsstöd för år 2021. Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd beslutade då att fördela 825 800 kronor bland de 27
godkända ansökningarna.
Aktivitetsstödet gåt att söka varje vår och höst med sista
ansökningsdag 30 april respektive 31 oktober.
Riktlinjerna fastställer att föreningar kan söka aktivitetsstöd för:
 Barn och ungdomar
 Barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning
 Vuxna med missbruksproblematik samt deras närstående
 Äldre vuxna
Vidare kan stöd beviljas till aktiviteter för andra målgrupper om det
finns ett tydligt behov av att stärka gemenskap eller bryta
utanförskap i närområdet.
De aktiviteter som föreningarna söker bidrag för ska vara öppna för
alla utan krav på medlemskap.
Förutsättningar
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Föreningarna behöver uppfylla särskilda kriterier för att beviljas
föreningsstöd. Verksamheten ska vara ideell, politiskt och religiöst
obunden, följa de lagar och föreskrifter som gäller samt ha de
tillstånd som krävs. Vidare behöver föreningarna vara verksamma
inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.
Bidrag kan även beviljas till regionala verksamheter om en viss
andel av medlemmarna bor i Enskede-Årsta-Vantör. Verksamheten
behöver vara öppen för alla inom föreningens målgrupp som önskar
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bli medlemmar, ligga i linje med stadens policy för jämställdhet,
jämlikhet och tillgänglighet.
Det innebär också, enligt stadsdelsförvaltningen, att bidrag inte ska
lämnas till en förening om den eller någon av dess företrädare inom
ramen för verksamheten:
1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt
kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla
människors lika värde,
3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden
som anges i punkt 1 och punkt 2 eller
4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket
Ansökan och prövning

Ansökan görs direkt till förvaltningen och bidrag söks för ett år i
taget. Bidragen som söks ska gälla aktiviteter under den tidsperiod
som angivits i ansökningens rubrik.
Förvaltningen prövar endast de ansökningar som inkommit i tid.
Tiden avgörs av poststämpeln. Förvaltningen kan komma att begära
in kompletteringar. Kompletterande uppgifter ska lämnas in senast
sju dagar efter förvaltningens begäran för att ansökan ska prövas.
Fördelning

Fördelning av föreningsbidrag sker utifrån en sammanvägning av
flera faktorer. Föreningens storlek, aktiviteternas innehåll, hur
många invånare som kommer ta del av verksamheten och beräknad
kostnad är sådant som står till grund för spridningen av
föreningsbidragen.
Huruvida verksamheten kompletterar och tillför ett mervärde till
den ordinarie verksamheten inom förvaltningen eller för
civilsamhället är även en central fråga när bidragen ska fördelas.
Övriga organisationer
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Stiftelser, riks- och länsorganisationer samt så kallade
”paraplyorganisationer” kan endast få bidrag om det finns särskilda
skäl. Ett sådant skäl kan vara att huvudorganisationen genom sin
lokala organisation bedriver en tydlig lokal verksamhet och därmed
är ett värdefullt komplement till den verksamhet stadsdelsnämnden
bedriver. Den lokala organisationen ska vara tydligt avskild från sin
huvudorganisation och upprätta egen dokumentation i form av
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2021/104
Sida 5 (13)

Andra bidrags påverkan

Om en annan bidragsgivare än Stockholms stad lämnar bidrag till
föreningen för samma ändamål som ansökan avser påverkar detta
förvaltningens bedömning av ansökan.
Om en förening får bidrag från en annan nämnd inom Stockholms
stad kan detta innebära att stadsdelsnämnden väljer att inte lämna
bidrag. Detta ifall inte föreningen kan visa att verksamheten är till
stor fördel för invånarna i stadsdelsområdet.
Vid förändring av aktivitet ska föreningen snarast inkomma med en
reviderad budget.
Lokala behov

Förvaltningen har enligt stadsdelsnämndens anvisningar för
föreningsbidrag möjlighet att göra prioriteringar baserade på lokala
behov. Det innebär att föreningar kan nekas bidrag, helt eller delvis,
även om de uppfyller ansökningskriterierna.
Beslut

Enligt Riktlinjer för föreningsbidrag – Enskede-Årsta-Vantör fattar
stadsdelsnämnden beslut om föreningsbidrag, avseende såväl
verksamhetsstöd som aktivitetsstöd, efter att förvaltningen prövat
inkomna ansökningar. Besluten kan bestå av beviljande, delvis
beviljande eller avslag. För att förenkla administrationen av
bidragsansökningarna gällande aktivitetsstöd får beslut om mindre
bidrag, upp till 10 000 kr, fattas löpande under året av
avdelningschef.
Uppföljning och redovisning

Skriftlig redovisning av bidragens användning ska lämnas in till
förvaltningen senast den 31 oktober året efter pengarna har betalats
ut. Föreningar som sökt aktivitetsbidrag kan behöva redovisa
bidragen senast den 30 april om bidrag har sökts på våren året
innan. Förvaltningen begär även in en redovisning av hur pengarna
fördelats mellan kön.
Återbetalningsskyldighet
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Föreningsbidragen får endast användas till de ändamål som
föreningen har sökt bidrag för. Stora avvikelser mellan ansökan och
genomförd verksamhet kan medföra återbetalningsskyldighet. Även
om en förening lämnat felaktiga uppgifter vid ansökan eller
redovisning kan återbetalningsskyldighet uppstå enligt Riktlinjer för
föreningsbidrag – Enskede-Årsta-Vantör.
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Covid-19
Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin beviljas bidrag
enbart under förutsättning att aktiviteterna inte strider mot gällande
restriktioner.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att fördelning av aktivitetsbidrag avseende
2021 sker enligt nedan.
Förening
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Beviljat
belopp

Rågdalens skogsträdgård

54 000

50 000

Föreningen Årstafältets
koloniområde

67 500

20 000

Solklar Frisbee

13 280

13 280

Föreningen Östberga FC

184 450

100 000

Rågsveds IF

110 000

80 000

Ung Fritid

150 000

80 000

Drömstort

112 110

80 000

Somaliska kulturföreningen

50 000

40 000

Idrotts- och kulturförening
Brasil Arte

40 000

0

PRO Årsta

63 600

0

Bandhagens scoutkår

41 895

0

886 835

463 280

Summa

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Social omsorg barn och unga

Ansökt
belopp
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Föreningen Rågdalens skogsträdgård
Föreningen erbjuder barn och deras familjer möjlighet att utforska
Rågsveds naturreservat via guidade visningar och aktiviteter.
Föreningen söker 54 000 kronor i bidrag för naturvandringar,
föreläsningar och aktiviteter i naturområdet.
Ansökningen avser aktivitetsstöd till barn och ungdomar, barn och
ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning, vuxna med
missbruksproblematik samt deras närstående, äldre vuxna samt
familjer. Föreningen uppfyller riktlinjernas förutsättningar och krav.
I verksamhetsplanen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
2021 (dnr 2021/596) fastställer nämnden att Rågsved är ett
fokusområde under 2021. Vidare ska förvaltningen verka för att
offentliga miljöer är trivsamma och trygga samt för ett stärkt
föreningsliv. Särskilt viktiga områden och platser är i och i
anslutning till de lokala centrumen. Rågsveds naturreserverat ligger
i nära anslutning till Rågsveds centrum.
Enligt beslutad verksamhetsplan ska förvaltningen även förbättra
efterlevnaden av städgarantin och verka för att främja känslan av ett
kollektivt ansvarstagande för närmiljön. Detta görs genom att
exempelvis uppmuntra stadsodlingar där boende, föreningar och
andra aktörer från civilsamhället själva är delaktiga i hur
stadsmiljön ser ut och utvecklas.
Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas delvis med 50 000 kronor
under förutsättning att evenemangen går att genomföra utan att
strida mot gällande restriktioner.
Föreningen Årstafältets koloniområde
Föreningen erbjuder odlingsmöjligheter i ett koloniområde på
Årstafältet. Föreningen söker 67 500 kronor i bidrag för
barnaktiviteter på föreningens 100-års dag, bland annat
ponnyridning, ansiktsmålning och drakverkstad.
Ansökningen avser aktivitetsstöd till barn och ungdomar och
föreningen uppfyller riktlinjernas förutsättningar och krav.
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Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har i 2021-års
verksamhetsplan (dnr 2021/596) fastställt att förvaltningen ska
verka för att offentliga miljöer är trivsamma och trygga.
Förvaltningen ska även arbeta för ett stärkt föreningsliv.
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Fortsättningsvis ska förvaltningen förbättra efterlevnaden av
städgarantin och verka för att främja känslan av ett kollektivt
ansvarstagande för närmiljön. Genom att uppmuntra stadsodlingar
där boende, föreningar och andra aktörer från civilsamhället själva
är delaktiga kan de se hur stadsmiljön ser ut och utvecklas.
Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas delvis med 20 000 kronor
under förutsättning att evenemanget går att genomföra utan att
strida mot gällande restriktioner.
Solklar Frisbee
Föreningen erbjuder prova på-tillfällen för barn och unga att utöva
sporten ultimate frisbee. Föreningen söker 13 280 kronor i bidrag
för aktiviteter som består av en skolidrottsdag och ultimate frisbee
skola.
Ansökningen avser aktivitetsstöd till barn och ungdomar.
Föreningen har 23 medlemmar varav 0 bor i Enskede-Årsta-Vantör.
Enligt riktlinjerna kan bidrag ges till föreningar om de är
verksamma inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde, något
som föreningen är. Föreningen är nygrundad och vill bygga upp en
barn- och ungdomsgrupp i Enskede-Årsta-Vantör samt etablera
kontakt till skolor i området, vilket förvaltningen ställer sig positiva
till.
Förvaltningen ska arbeta utifrån stadens idrottspolitiska
program. Alla stadens nämnder och bolag har en funktion i
folkhälsoarbetet, särskilt bland annat idrotts-, utbildnings- och
stadsdelsnämnderna.
Styrdokumentet fastställer att stadens invånare ska kunna ta del av
ett rikt utbud av idrotts- och motionsmöjligheter där det finns något
för alla att utöva på sin fritid. Vidare ska föreningslivet få goda
förutsättningar för att bedriva sin verksamhet eftersom även
föreningar som ägnar sig åt exempelvis friluftsliv gör att fler blir
fysiskt aktiva. Det idrottspolitiska programmet fastställer att
stadsdelsnämnderna ska ge föreningar möjlighet att visa upp sin
verksamhet genom till exempel prova på-tillfällen.
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Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas i sin helhet med 13 280
kronor under förutsättning att evenemanget går att genomföra utan
att strida mot gällande restriktioner.
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Föreningen Östberga FC
Föreningen erbjuder barn och unga fritidsaktiviteter i form av
fotboll och kampsport. Föreningen söker 184 450 kronor i bidrag
för öppna träningstillfällen i fotboll och kampsport samt prova påtillfällen i golf och en konstworkshop med lokal konstnär.
Ansökningen avser aktivitetsstöd till barn och ungdomar och
föreningen uppfyller riktlinjernas förutsättningar och krav.
Förvaltningen ska fortsätta driva ett trygghetsarbete i Östberga
enligt beslutad verksamhetsplan. Stadens trygghetsprogram
konstaterar att det är av stor vikt att erbjuda barn och unga en aktiv
fritid inom till exempel kultur, idrott eller annat föreningsliv. En
innehållsrik fritidssysselsättning bidrar till fysiskt och psykiskt
välmående och positiva sammanhang utöver familj och skola.
Kommunfullmäktige har även fastställt ett årsmål att 67 procent
barn och ungdomar ska delta i idrottsaktiviteter på fritiden.
Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att bidrag beviljad delvis med 100 000
kronor under förutsättning att evenemanget går att genomföra utan
att strida mot gällande restriktioner.
Rågsveds IF
Föreningen är en idrottsförening som bland annat bedriver öppen
fotbollsträning för flickor och pojkar. I ansökan har föreningen sökt
bidrag för ett sommarprogram som ska genomföras med flera av
föreningars ledare. Genom öppna träningstillfällen under
”Sommartorg” syftar föreningen till att öka aktiviteten bland unga
som inte varit aktiva i idrottsrörelsen tidigare. Föreningen söker 60
000 kronor i bidrag för att bekosta ledararvoden och material för
bland annat fotboll, boxning, basket och dans. Föreningen söker
även 50 000 kronor för att genomföra öppen fysträning med en
lokal personlig tränare under sommaren.
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Ansökningen avser aktivitetsstöd till barn och ungdomar och
föreningen uppfyller riktlinjernas förutsättningar och krav. Rågsved
är ett fokusområde under 2021 enligt nämndens verksamhetsplan
och förvaltningen ska driva ett trygghetsskapande arbete i området.
Enligt trygghetsprogrammet ska Stockholms stad satsa på
idrottsaktiviteter som en del av det trygghetsskapande arbetet.
Förvaltningen ställer sig positiv till att ge föreningen möjlighet att
visa upp sin verksamhet genom öppna träningstillfällen under
Sommartorg och på så sätt bidra till ett trygghetsskapande arbete.
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Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att bidraget beviljas delvis med 80 000
kronor, varav 60 000 kronor för öppna aktiviteter och 20 000 kronor
för fysträningen under förutsättning att evenemanget går att
genomföra utan att strida mot gällande restriktioner. Förvaltningen
bedömer det som värdefullt för invånarna att kunna delta i
idrottsverksamhet spontant och kostnadsfritt.
Ung fritid
Föreningen avser att arrangera en veckolång festival med olika
aktiviteter för barn och unga i stadsdelsområdet för tredje året i rad.
Festivalen syftar till att erbjuda barn möjlighet att prova på olika
idrotts- och kulturaktiviteter kostnadsfritt. Föreningen söker 150
000 kronor för evenemangskostnader och ledararvoden.
Ansökningen avser aktivitetsstöd till barn och ungdomar och
föreningen uppfyller riktlinjernas förutsättningar och krav.
Den veckolånga festivalen riktar sig främst till barn och unga i
Högdalen, Rågsved och Bandhagen, varav Rågsved är ett
fokusområde för förvaltningen. Föreningen har under sommaren
2021 fått tillgång till 20 feriearbetande ungdomar från förvaltningen
som kommer att arbeta med festivalen. Ung fritid förväntar sig
3000-5000 deltagare under festivalen.
Förvaltningen är positiva till att föreningen samverkar med andra
lokala föreningar för att erbjuda barn och ungdomar tillfällen att
prova på olika typer av idrotts- och kulturaktiviteter. Vidare
uppskattar förvaltningen att aktiviteterna når ut till många invånare i
stadsdelsområdet.
Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas med 80 000 kronor under
förutsättning att evenemanget går att genomföra utan att strida mot
gällande restriktioner.
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Drömstort
Föreningen bedriver läxhjälpsverksamhet, ledarskapsutbildningar,
spontanidrott och stöd till nyanlända. Genom spontanidrott vill
föreningen leda unga människor in till idrott- och
kulturverksamheter, stärka deras självförtroende och motivera
ungdomar.
Föreningen söker 112 100 kr i bidrag för att bekosta ledararvoden,
material- och enklare förtäring i samband med veckovisa aktiviteter
i samband med ”Sommartorg” i Rågsved.

Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2021/104
Sida 11 (13)

Vidare avser föreningen att använda bidragen till aktiviteter på
genomgångsbostäder under sommaren 2021. Ansökningen avser
aktivitetsstöd till barn och ungdomar och föreningen uppfyller
riktlinjernas förutsättningar och krav.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har fastställt i
verksamhetsplanen för 2021 att Rågsved är ett område
förvaltningen ska fokusera på under året.
Stockholms stads budget 2021 konstaterar att stadsdelsnämnderna
ansvarar för bland annat mottagande och integration av nyanlända.
Vidare ska stadsdelsnämnderna tillgängliggöra öppna mötesplatser
anpassande efter dagens ungas behov. Det ska även finnas trygga
arenor och verksamheter för exempelvis flickor och nyanlända.
Utöver stadens Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelse
ska även stadsdelsnämnderna initiera och stödja aktiviteter inom
ordinarie verksamhet. Detta ska göras samarbete med föreningslivet
för att möjliggöra kontaktnät och inkludering i samhället för unga
nyanlända stockholmare.
Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas delvis med 80 000 kronor
under förutsättning att evenemangen går att genomföra utan att
strida mot gällande restriktioner.
Somaliska kulturföreningen
Föreningen planerar att genomföra olika aktiviteter öppna för
allmänheten bl.a. läxläsning, musik- och dansworkshops,
föreläsningar samt anordna nattvandringar. Föreningen söker
50 000 kronor för ledararvoden, material samt hyra av lokal.
Ansökningen avser aktivitetsstöd till barn och ungdomar och
föreningen uppfyller riktlinjernas förutsättningar och krav.
Förvaltningen ställer sig positiv till att föreningen syftar till att
anordna nattvandringar, föreläsningar om kriminalitet och andra
aktiviteter för att öka tryggheten i området.
Dessa typer av aktiviteter överensstämmer med stadens
styrdokument om trygghetsskapande samt stadsdelsnämndens
verksamhetsplan för 2021.
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Föreningens aktiviteter tillför ett mervärde till förvaltningens
ordinarie verksamhet samt för civilsamhället, något som
förvaltningen ser som mycket positivt.

Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2021/104
Sida 12 (13)

Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas delvis med 40 000 kronor
under förutsättning att evenemangen går att genomföra utan att
strida mot gällande restriktioner.
Idrotts- och kulturföreningen Brasil Arte
Föreningen erbjuder barn och unga en möjlighet att lära sig den
brasilianska sporten capoeira. Föreningen söker 40 000 kronor för
att genomföra öppna prova-på träningar i capoeira under sommaren
och höstterminen samt för att besöka fritidsgårdar med workshops
för tjejer.
Ansökningen avser aktivitetsstöd till barn och ungdomar.
Föreningens ansökan om aktivitetsbidrag inkom den 17 maj 2021.
Riktlinjerna fastställer att aktivitetsstöd går att söka varje vår och
höst. Sista ansökningsdag för våren är den 30 april. Enligt
riktlinjerna prövar förvaltningen endast de ansökningar som
inkommit i tid.
Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att bidrag avslås eftersom ansökan om bidrag
inte inkommit tid.
PRO Årsta
Föreningen erbjuder gemensamma aktiviteter för sina medlemmar
med syftet att aktivera de äldre. Föreningen söker 63 600 kronor för
flertalet aktiviteter, bland annat priser till tävlingar, nybörjarbridge,
rundtur med buss, studiecirklar och sändningar via länk.
Ansökningen avser aktivitetsstöd till äldre vuxna.
Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att bidrag avslås eftersom aktiviteterna
föreningen sökt för enbart vänder sig till medlemmar. Riktlinjerna
fastställer att aktivitetsstöd ska användas till aktiviteter som är
öppna för alla utan krav på medlemskap.
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Bandhagens scoutkår
Föreningen erbjuder scoutverksamhet för barn och unga, främst i
Bandhagens postorts-område. Föreningen söker 41 895 kronor för
att arrangera scoutläger under sommaren.
Ansökningen avser aktivitetsstöd till barn och ungdomar.

Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2021/104
Sida 13 (13)

Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att bidrag avslås eftersom aktiviteterna
föreningen sökt för endast vänder sig till medlemmar. Riktlinjerna
fastställer att aktivitetsstöd ska användas till aktiviteter som är
öppna för alla utan krav på medlemskap.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Jeanette Holmqvist
Avdelningschef
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