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Extra föreningsbidrag 2021
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden fördelar det extra föreningsbidraget 2021 enligt
förvaltningens förslag.
Sammanfattning
Farsta stadsdelsnämnd beslutade i tertial 2, 2021 att utlysa
ytterligare föreningsbidrag. 29 föreningar har lämnat in sammanlagt
32 ansökningar. Förvaltningen föreslår att 17 av dessa föreningar
beviljas bidrag för 20 ansökningar om sammanlagt 952 000 kronor.
Bakgrund
I årets tertialrapport 2 beslutade nämnden att avsätta ytterligare
föreningsbidrag om sammanlagt 1 000 000 kronor. Följande
kriterier för stödet formulerades: Verksamhet som underlättar
etableringen för personer som är nya i Sverige, verksamhet som
minskar utanförskap, verksamhet som är trygghetsskapande samt
verksamhet som ger stöd till äldre.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
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Kontroller och bedömningar
Processen för handläggningen kan sammanfattas med följande steg:
1. Kontrollera att alla har uppgett att de uppfyller de
demokratiska villkoren.
2. Kontrollera att alla uppfyller de administrativa kraven
genom att göra slagningar på organisationsnummer och
kontonummer.
3. Granska övriga inkomna uppgifter som ansökan ska
innehålla.
4. Kontrollera att alla föreningar som söker för första gången
har skickat in stadgar och övriga handlingar och att dessa
uppfyller demokrativillkoren. Göra sökningar på hemsida
och i sociala medier för att se vilken verksamhet de har
genomfört tidigare.
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5. Kontrollera om det finns behov av att begära in stadgar
och/eller övriga handlingar från föreningar som beviljats
stöd tidigare. Det behovet fanns inte denna gång.
6. Kontrollera att föreningar har redovisat tidigare års beviljade
bidrag med goda resultat.
7. Kontrollera om föreningarna söker bidrag hos andra
nämnder för samma verksamhet
8. Kontrollera ansökan i relation till nämndens
bedömningskriterier.
Förvaltningens förslag till fördelning
Det extra föreningsbidraget har sökts av 29 föreningar som har
lämnat in totalt 32 ansökningar om sammanlagt 2 309 890 kronor.
(Två föreningar har lämnat in flera ansökningar för olika ändamål.)
De 17 föreningar som föreslås beviljas bidrag söker sammanlagt
1 309 790 kronor i 20 ansökningar. Dessa föreningar har lämnat en
komplett ansökan och bedriver föreningsverksamhet i enlighet med
nämndens demokrativillkor och administrativa krav. De uppfyller
även ett eller flera av bidragets kriterier.
I tabellen nedan visas förvaltningens förslag till fördelning.
Förening

30 000

30 000

Cykelfrämjandet

75 000

45 000

105 000

90 000

Hökis Visrum

50 000

50 000

Idella föreningen Abai

25 000

20 000

Kastanjegårdens vänner

50 000

30 000

Kulturföreningen Konsthall C

181 540

150 000

Kulturföreningen Konsthall C 2

176 250

120 000

Move Idrottsförening

80 000

50 000

PRO Farsta

37 000

17 000

PRO Sköndal

25 000

10 000

SITE

50 000

40 000

SMART

42 500

30 000

176 000

100 000

Svenska med Baby

80 000

60 000

Tallkrogens Trädgårdsförening

10 000

10 000

Tegelscenen

10 000

10 000

Tegelscenen 2

64 500

50 000

Tegelscenen 3

12 000

10 000

Äldrekontakt

30 000

30 000

1 309 790

952 000

Stockholm sydost Rödakorskrets
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Förslag

Brottsofferjouren Södra Stockholm
Hökarängens stadsdelsråd
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Statistik
Bidragskriterier
Enligt förslaget till fördelning så fördelas bidraget procentuellt till
de olika bidragskategorierna enligt tabellen.
Kriterier

Förslag

Nyanlända

46%

Utanförskap/Trygghetsskapande

26%

Äldre

28%

Plats
Enligt förslaget till fördelning så fördelas bidraget procentuellt till
verksamhet som kommer att genomföras på dessa platser i Farsta
enligt tabellen nedan.
Plats

Förslag

Farsta

15%

Farsta Strand

10%

Hökarängen

36%

Larsboda

4%

Sköndal

4%

Stadsdelsövergripande
Tallkrogen

30%
1%

Antal deltagare/besökare
Föreningarna uppskattar antalet deltagare/besökare man söker
bidrag för till sammanlagt 4 391 personer, varav 2 466
kvinnor/flickor och 1 925 män/pojkar.
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Motivering
Brottsofferjouren Södra Stockholm
Söker för: Vill ta fram material som är inriktade till äldre för att
motverka att de utsätts för olika slags brott.
Motivering: Föreningen har en förklaring kring hur de ska uppnå de
mål som anges i ansökan. Kostnaderna är rimliga i relation till antal
aktiviteter och typ av verksamhet. Har en väldokumenterad
verksamhet.
Cykelfrämjandet
Söker för: Cykelkurser för nyanlända vuxna.
Motivering: Föreningen har tydligt förklarat hur de ska uppnå de
mål som anges i ansökan och har sedan flera år tidigare visat att de
har god räckvidd till målgruppen samt förmåga att genomföra
verksamheten. Kostnaden för personal är dock inte rimlig i
förhållande till antal aktiviteter varav beviljat belopp blir mindre än
sökt.
Hökarängens stadsdelsråd
Söker för: Parkleksverksamhet utomhus på söndagar.
Motivering: Föreningen har gjort en god analys kring stadsdelens
behov och förklarat hur den verksamhet man söker stöd för bidrar
till att uppfylla de mål som anges. Föreningens verksamhet
kompletterar väl förvaltningens insatser med bland annat
platssamverkan i Hökarängen. Kostnaderna är rimliga i relation till
planerad verksamhet. Föreningen har tidigare visat sig ha en god
kapacitet att genomföra föreslagen verksamhet.
Hökis Visrum
Söker för: Att kunna öppna upp för mer publik till sin verksamhet.
Motivering: Föreningen har beskrivit hur de ska uppnå de mål som
anges i ansökan. Kostnaderna är rimliga i relation till antal
aktiviteter och typ av verksamhet. Föreningen har tidigare uppvisat
god förmåga att genomföra verksamhet så som den beskrivs.
De har ett kontinuerligt arbete där de öppnar upp och bjuder in nya
grupper, många gånger med funktionsvariationer eller annan
utsatthet. Deras verksamhet har en trygghetsskapande funktion i
området.
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Idella föreningen Abai
Söker för: Arrangera aktiviteter och en mötesplats där nyanlända
ungdomar och kvinnor kan träffa varandra och etablerade svenskar.
Motivering: Föreningen har beskrivit hur de ska uppnå de mål som
anges i ansökan. Kostnaderna är rimliga i relation till antal
aktiviteter och typ av verksamhet. Föreningen har tidigare uppvisat
god förmåga att genomföra liknande verksamhet.
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Kastanjegårdens vänner
Söker för: Konserter varje vecka under vår och höst i Ladan vid
Farsta Gård.
Motivering: Föreningen har beskrivit hur de ska uppnå de mål som
anges i ansökan. Beskriver hur föreningens verksamhet skapar
social samvaro och trygghet för målgruppen seniorer.
Kulturföreningen Konsthall C
Söker för: Nya kulturrådet är ett konstnärligt råd bestående av
nyanlända, som tillsammans med Konsthall C planerar olika
kulturaktiviteter (filmvisningar, utställningar med mera) i samarbete
med Farsta stadsdelsförvaltning och lokala föreningar. Genom att
låta nyanlända bjuda in till Paviljong C vänder föreningen på
integrationsprocessen, och låter personer med ett utifrånperspektiv
rama in samtalet om samhället.
Motivering: Ansökan beskriver på ett tydligt sätt hur den planerade
verksamheten ska uppfylla de kriterier (underlätta etablering av nya
i Sverige) man har sökt bidrag för. Föreningen har tydligt beskrivit
hur bidragit ska användas samt angett en tidsplan.
Kulturföreningen Konsthall C 2
Söker för: Vård&Värde-klubben är en samtals- och skrivargrupp för
pensionärer.
Motivering: Ansökan beskriver tydligt hur den planerade
verksamheten ska uppfylla de kriterier (stöd till äldre) man har sökt
bidrag för. Föreningen har tidigare visat god förmåga att genomföra
planerad verksamhet. Verksamheten har ett tydligt mål och tidsplan.
Move Idrottsförening
Söker för: Capoeira för nyanlända barn.
Motivering: Föreningen har genomfört sommarlovsaktivitet i
Fagersjö vilket var välbesökt och man nådde en diversifierad
målgrupp barn. Verksamheten har god potential i att nå ut till en
målgrupp som annars deltar i mindre grad i föreningslivet.
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PRO Farsta
Söker för: Bedriva verksamhet i form av cirklar och studiebesök
med mera.
Motivering: Föreningen har delvis sökt för samma verksamhet som
de redan beviljats bidrag för i det ordinarie föreningsbidraget och
får nu bara bidrag för det som de sökt för som är nytt. Föreningen
har en tydlig koppling till urvalskriteriet de har sökt bidrag för och
uppvisat god förmåga sedan många år på att de kan genomföra den
verksamhet som föreslås.
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PRO Sköndal
Söker för: Bedriva verksamhet i form av utflykter till museer och
resor.
Motivering: Föreningen har delvis sökt för samma verksamhet som
de redan beviljats bidrag för i det ordinarie föreningsbidraget och
får nu bara bidrag för det som de sökt för som är nytt. Föreningen
har en tydlig koppling till det urvalskriteriet de har sökt bidrag för
och uppvisat god förmåga sedan många år på att de kan genomföra
den verksamhet som föreslås.
SITE
Söker för: Anställa en nyanländ person och involvera engagerade
seniorer för att driva arbetet med att ta emot studiebesök från
äldreboenden, skolor och andra grupper, t.ex. SFI.
Motivering: Föreningen har en förklaring kring hur de ska uppnå de
mål som anges i ansökan. Kostnaderna är rimliga i relation till antal
aktiviteter och typ av verksamhet. Föreningen uppmanas att utforma
en bättre plan för hur de ska nå den tilltänkta målgruppen.
SMART
Söker för: Två sceniska panelsamtal på Hökarängens torg med tre
expressionistiska karaktärer - ett orakel, en clown-influenser och en
dansande filosof. Dessa bjuder på sina högst disparata perspektiv på
trygghet i stort och kring platsen för panelsamtalet specifikt.
Motivering: Ansökan beskriver ett intressant perspektiv kring
urvalskriteriet "verksamhet som är trygghetsskapande". Platsen som
föreställningen ska förläggas på är i linje med förvaltningens arbete
med platssamverkan som visar att torget behöver fyllas med rörelse
och aktivitet. Föreningen uppmanas att utforma en bättre plan för
hur de ska nå den tilltänkta målgruppen.
Stockholm sydost Rödakorskrets
Söker för: Ha öppet minst en gång i veckan för sociala möten för att
bryta ensamhet och utanförskap. Har gruppverksamhet som till
exempel träffar för anhöriga till missbrukare och läxläsning på
biblioteket.
Motivering: Föreningen har en tydlig koppling till urvalskriteriet de
har sökt bidrag för och uppvisat god förmåga sedan många år på att
de kan genomföra den verksamhet som föreslås.
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Svenska med Baby
Söker för: Öppna föräldragrupper och gemensamma aktiviteter för
småbarnsföräldrar och barn med olika bakgrund.
Motivering: Föreningen har en tydlig koppling till urvalskriteriet de
har sökt bidrag för och uppvisat god förmåga sedan många år på att
de kan genomföra den verksamhet som föreslås.
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Tallkrogens Trädgårdsförening
Söker för: Trygghetsvandringar och uppsökande verksamhet om
brottsförebyggande åtgärder.
Motivering: Föreningen har en tydlig koppling till urvalskriteriet de
har sökt bidrag för och ska genomföra verksamhet i en stadsdel där
få föreningar verkar.
Tegelscenen
Söker för: Visa kortfilm för seniorer på Kortfilmsdagen 2021 i
samarbete med Folkets Bio.
Motivering: Föreningen har en tydlig koppling till urvalskriteriet de
har sökt bidrag för.
Tegelscenen 2
Söker för: Sångcirkel i Farsta ʺCommunity Singingʺ, sång som
social aktivitet och friskvård.
Motivering: Föreningen har sökt utifrån alla fyra urvalskriterier och
har försökt beskriva hur verksamheten ska uppnå målen genom att
använda sig av kultur som socialt värdeskapande aktivitet.
Tegelscenen 3
Söker för: två jazzkonserter speciellt riktade till pensionärer.
Motivering: Föreningen har en tydlig koppling till urvalskriteriet
(stöd till äldre) som de har sökt bidrag för. Föreningen uppmanas att
utforma en bättre plan för hur de ska nå den tilltänkta målgruppen.
Äldrekontakt
Söker för: Verksamhet med extra smittsäkra säkerhetsrutiner, nå ut
till fler isolerade herrar och att ge verktyg till volontärerna i att
stötta och motivera oroliga och ängsliga gäster att våga delta.
Motivering: Föreningen har en tydlig koppling till urvalskriteriet de
har sökt bidrag för och uppvisat god förmåga sedan många år på att
de kan genomföra den verksamhet som föreslås.
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Föreningar vars ansökan föreslås avslås (12st)
Förening
Al Menahil
CCAP
Cirkus Tigerbrand
Foc Farsta Fotboll
Föreningen Unga Drottning Christina
Hökarängens kulturförening
panncentralen
Popkollo
Romsk syförening
Romer kultur fritid kunskap och tolerans
Sköndal SPF
Sportfiskeklubben Magelungen
Uyghur European Ensemble

Söker
50 000
75 000
100 000
107 600
78 000
300 000

Förslag
0
0
0

150 000
49 000
36 500
16 000
25 000
15 000
1 000
100

0
0
0
0
0
0
0

0
0

Motivering
Nedan kommer en kort motivering till varför vi föreslår avslag på
respektive föreningens bidragsansökan.
Al Menahil
Uppfyller inte något av bidragets kriterier: Föreningen har inte
uppgett hur den verksamhet de söker stöd för underlättar etablering
för personer som är nya i Sverige.
Söker för: Utbildning på söndagar kl 17-20 och aktiviteter på lov.
CCAP
Uppfyller inte något av bidragets kriterier: Föreningen har inte
uppgett hur den verksamhet de söker stöd för underlättar etablering
för personer som är nya i Sverige.
Söker för: Föreningen vill genomföra träffar kring konst och kultur
tillsammans med mat.
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Cirkus Tigerbrand
Uppfyller inte något av bidragets kriterier: Föreningen har inte
uppgett hur den verksamhet de söker stöd för är trygghetsskapande
eller minskar utanförskap.
Söker för: Föreningen vill visa sina föreställningar med workshops
för alla skolor och fritidsgårdar i Farsta.
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FOC Farsta fotbollsförening
Annan orsak: Den verksamhet föreningen söker stöd för är i linje
med kriterierna och hade i normala fall beviljats men eftersom
förvaltningen samtidigt som denna ansökningsprocess fortgår håller
på att ta fram ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) tillsammans
med föreningen om samma verksamhet så skulle föreningen
finansieras dubbelt av nämnden.
Föreningen Unga Drottning Christina
Uppfyller inte något av bidragets kriterier: Föreningen har ej
uppgett hur den verksamhet de söker stöd för underlättar etablering
för personer som är nya i Sverige, är trygghetsskapande eller
minskar utanförskap.
Söker för: Föreningen söker för 3 föreställningar för skolelever och
lärare.
Hökarängens kulturförening panncentralen
Uppfyller inte något av bidragets kriterier.
Söker för: Föreningen söker för ombyggnation av lokal.
Popkollo
Uppfyller inte villkorens krav på att verksamhet ska ske inom Farsta
stadsdelsområde: Platsen som föreningen vill använda sig av ligger
utanför Farsta stadsdelsområde. I övrigt är ansökan välskriven och
förvaltningen uppmanar föreningen att söka i kommande omgångar
men för verksamhet inom stadsdelsområdet.
Romer kultur fritid kunskap och tolerans
Uppfyller inte demokrativillkor: Föreningens stadgar svarar inte
upp mot nämndens demokrativillkor. När förvaltningen kontrollerar
föreningarnas stadgar kontrollerar vi bland annat hur man avser att
upplösa en förening och hur eventuella kvarstående medel ska
fördelas. Den kontrollen gör vi för att förhindra att föreningar söker
bidrag bara för att sedan snabbt upplösa föreningen och fördela
pengarna till sig själva som privatpersoner.
Romsk syförening
Uppfyller inte administrativa krav: Föreningen har endast ett
personkonto knutet till föreningen. För att beviljas stöd måste
föreningarna ha ett konto i föreningens namn.
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Sköndal SPF
Annan orsak: Föreningen har sökt för samma verksamhet som de
redan beviljats bidrag för i det ordinarie föreningsbidraget.
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Sportfiskeklubben Magelungen
Uppfyller inte demokrativillkor: Föreningens stadgar har formella
brister och det anges inte heller när de är antagna.
Uyghur European Ensemble
Uppfyller inte villkorens krav på att verksamhet ska ske inom Farsta
stadsdelsområde: Föreningen anger att den verksamhet man söker
bidrag för inte ska genomföras i Farsta.
Uppfyller inte demokrativillkor: Deras stadgar uppfyller inte
nämndens demokrativillkor.
Uppfyller inte administrativa krav: Föreningen har inte lämnat en
komplett ansökan (har ej angett namn på revisor).
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden fördelar det extra
föreningsbidraget enligt förvaltningens förslag.
Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör

Farsta stadsdelsförvaltning
Avdelningen för stadsutveckling
Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
stockholm.se

Sara Wrethed
Avdelningschef
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Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör
Sara Wrethed, Avdelningschef
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