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Verksamhetsbidrag till föreningar 2021
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd beviljar verksamhetsbidrag för
2021 till lokala föreningar enligt förvaltningens förslag med de
belopp som föreslås i förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen lämnar förslag till fördelning av verksamhetsbidrag
till föreningar som verkar i stadsdelen eller för stadsdelens
medborgare. Det är 25 föreningar som har sökt verksamhetsbidrag
och 23 föreslås få stöd med sammanlagt 593 000 kronor. Vid årets
handläggning har förvaltningen särskilt uppmärksammat de
föreningar som arbetar med likartad verksamhet för att ge
likvärdiga förslag till bidrag.
Bakgrund
Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd antog nya lokala regler och
anvisningar för 2021 gällande stöd till föreningar i stadsdelen.
Anledning till detta var sammanslagningen av de två stadsdelarna
med olika regelverk skulle få ett gemensamt.
Enligt anvisningarna kan Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd bevilja
bidrag till lokalt verksamma föreningar och organisationer som
bedöms vara värdefulla för samhället som helhet och som ett
komplement till stadens egna verksamheter. Föreningsstödet ska
aktivt användas för att:
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Stärka och utvidga det lokala kultur- och föreningslivet samt
stärka den ideella sektorns förutsättningar.
Erbjuda invånarna möjligheter att ta del av verksamheter,
aktiviteter och kulturarrangemang av god kvalitet.
Uppmuntra invånare att i organiserade och demokratiska former
engagera sig i socialt och kulturellt arbete.

Föreningsstöd från stadsdelsförvaltningen är ett komplement till
andra förvaltningars bidrag, till exempel kulturförvaltningen och
idrottsförvaltningen. Undantagsvis kan bidrag ges till verksamhet
där annan förvaltning/nämnd ger bidrag. Sådana undantag kan vara
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uttalade samarbets- eller samverkansprojekt. Företag och enskilda
personer kan inte beviljas bidrag.
Bidrag beviljas i form av verksamhetsbidrag eller arrangörsstöd.

Nämnden beslutar i detta ärende om verksamhetsbidrag.
 Verksamhetsbidrag är ett stöd till lokala föreningars löpande
verksamhet – till exempel regelbundna träffar, arrangemang och
utflykter.





Det är ett generellt stöd för fortlöpande kostnader såsom
administrativa kostnader eller kostnader i samband med
årsmöten och till utbildningar. Kostnader för tillfälligt
arvoderade personer som inte är löpande lönekostnader kan
också räknas med.
Vid fördelning av bidraget tar nämnden hänsyn till
medlemsantal och verksamhetens omfattning.
Om föreningen anordnar enstaka arrangemang ska kostnaden
för detta räknas med i ansökan för verksamhetsbidrag exempel
när det gäller annonsering och redovisning.

Ansökan om arrangörsstöd kan göras två gånger per år och kan ges
till föreningar som har ett eller flera, kortare, tillfälliga arrangemang.
Arrangörsstöd beslutas av avdelningschef på stadsdelsförvaltningen
och anmäls till stadsdelsnämnden.
Förutsättning för att föreningar ska beviljas föreningsstöd är att de
uppfyller en rad grundläggande krav:
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Verksamheten är ideell (det vill säga inte ha som syfte att
generera ekonomisk vinning) och uppbyggd på demokratiska
principer och värderingar.
Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen ska verka för medlemmar eller boende inom
stadsdelsområdet och verksamheten är öppen för nya
medlemmar att engagera sig.
Föreningen ska ha styrelse och revisorer som är valda av
medlemmarna samt ha beslutat om stadgar.
Föreningen ska vara registrerad hos skattemyndigheten och ha
ett organisationsnummer.
Verksamhetens inriktning ligger i linje med stadens policy för
jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet samt är fri från våld och
diskriminering.
Det bedöms finnas tillräckliga förutsättningar för att genomföra
verksamheten.
Verksamheten och dess aktiviteter är så långt det är möjligt
öppna och tillgängliga för alla.
Föreningen arbetar uppsökande och marknadsför verksamheten
och aktiviteterna.
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Föreningen ansvarar för att nödvändiga tillstånd för
verksamheten finns. Rutiner och utrustning enligt rådande
brandföreskrifter finns, för deltagarnas, omgivningens och
lokalernas säkerhet.
Om föreningen har anställd personal så är det föreningen som
ansvarar för att den uppfyller de krav som ställs på en
arbetsgivare.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av samordnare för kultur- och föreningsbidrag
inom förskoleavdelningen. Handläggning av ärendet har gjorts med
stöd av en referensgrupp. Samråd har skett med centrala
bidragsgivande organisationer. De fackliga organisationerna
informeras om ärendet den 16 mars 2021.
Ärendet
För verksamhetsbidrag till föreningar har i nämndens budget för
2021 avsatts 650 000 kronor. Totalt har 25 föreningar ansökt om
föreningsbidrag för sin verksamhet med totalt 1 425 535 kronor.
Tolv av föreningarna har verksamhet som riktar sig till äldre. De
ansöker sammanlagt om 322 684 kronor. Fem föreningar kan räknas
som kulturarrangörer. Det är föreningen Midsommargården,
Kulturföreningen Aspen, Kulturföreningen Tellus, Solberga BK och
Föreningen repkultur Hökmossen. Två hembygdsföreningar, två
föreningar med engagemang för naturen och två riktade till grupp
med funktionshinder. En idrottsförening och en för
socialverksamhet.
Referensgruppen har tagit sig an uppdraget att försöka skapa
likvärdiga bidrag till föreningar med likartad verksamhet utifrån de
föreningarna redovisar. De två tidigare stadsdelarna har haft olika
förutsättningar för bidragsgivning samtidigt som det skett
förändringar inom många av föreningarna. Merparten av
föreningarna som riktar sig till äldre har tappat medlemmar de
senaste åren. Årets bidragsfördelning blir en nystart med likartade
villkor framförallt för SPF och PRO föreningarna som bedriver
likartad verksamhet. Årets bidrag föreslås fördelas utifrån antalet
medlemmar i stadsdelen (90 kronor per medlem).
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I och för sig önskar förvaltningen inte ha medlemsantalet som
huvudsaklig måttstock utan hellre själva verksamheten man har och
dess omfattning. Men det går inte enligt föreningarnas
redovisningar se någon märkbar skillnad i aktiviteterna hos SPF och
PRO.
Vid bedömningen har också hänsyn tagits till att det varit pandemi.
Det har varit särskilda förutsättningar under 2020 och att en del
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föreningar inte har kunnat genomföra alla planerade aktiviteter och
att hänsyn till detta har tagits i bedömningen. Några föreningar har
ansökt om lägre belopp då de har medel kvar från föregående år.
Någon enstaka har begärt att få överföra medel till innevarande år.
En förening, ÖBK veteranerna har begär att få flytta över sitt bidrag
för 2020 till i år, då det inte kunnat nyttja det på grund av pandemin.
En förening, PRO Fruängen-Västertorp, ansökte om lägre bidrag av
samma skäl. SPF Fruängen-Älvsjö, har sökt ett lägre belopp än
förvaltningens schablon om 90 kronor per medlem.
Förvaltningen har i denna fördelning inte tagit hänsyn till
föreningars eventuella kostnader för lokal. Föreningar uppmanas att
se över möjlighet att samverka och samnyttja lokaler men också
tydligare redovisa hur erhållet bidrag använts och till vad.
Utifrån likvärdighetsprincipen har även fördelning skett till övriga
föreningar. Hembygdsföreningarna har ungefär samma verksamhet
och antal medlemmar. De använder samma lokal.
Inom stadsdelen finns som tidigare nämnts föreningar som
arrangerar kultur- och sociala evenemang i större omfattning för
många och blandade målgrupper. De är geografiskt utspridda och
merparten har lokal som kan användas även av andra än
medlemmarna. De är viktiga inslag och kulturarrangörer inom
stadsdelen och föreslår bidrag utifrån vad de presterar.
Två föreningar föreslås få avslag med hänvisning att i första hand
söka bidrag hos Idrottsnämnden och Kulturnämnden. Det är
IMPACT kampsportscenter IF och Föreningen Repkultur
Hökmossen. Bägge föreningarna har möjlighet att söka
arrangörsstöd för enstaka aktiviteter i stadsdelen som inte är
finansierad av annan part.
Jämställdhetsanalys
Förvaltningen har i arbetet med att föreslå fördelning beaktat
stadens olika styrdokument och analyserat om bidragsgivning både
utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
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Synpunkter och förslag
Utifrån ovan resonemang om var ansökan hör hemma, viss hänsyn
till effekter av pandemin och likvärdighet föreslår förvaltningen
följande fördelning av verksamhetsbidrag för 2021:

Förening
Brännkyrka hembygdsförening
Brännkyrka veteranring
BTK Åsen
DHR Söder om söder
Föreningen Midsommargården
Föreningen Repkultur Hökmossen
Hägerstens hembygdsförening
IMPACT, Kampsportscenter IF
Kulturföreningen Aspen
Kulturföreningen Tellus
Odla ihop
PRO Fruängen-Västertorp
PRO Hägersten
PRO Kransen-Åsen
PRO Liljeholmen
PRO Solberga-Brännkyrka
PRO Älvsjö-Herrängen
Refugees Welcome Stockholm
RSMH
Rädda Långsjöns Grodor
Solberga bollklubb
SPF Fruängen-Älvsjö
SPF Mälarhöjden-Hägersten
Äldrekontakt
ÖBK veteranerna
Totalt

Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör
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Beviljats
2020
12 000
6 500
2 000
20 000
125 000
Ej sökt
8 000
0
10 000
50 000
Ej sökt
35 000
28 000
23 000
25 000
12 000
19 000
0
2 500
Ej sökt
25 000
70 000
48 000
1000

Ansökt
2021
25 000
11 500
5 184
30 000
250 000
115 851
20 000
271 000
150 000
76 000
40 000
20 000
28 000
15 000
25 000
30 000
28 000
85 000
7 000
8 000
45 000
65 000
50 000
45 000
överföra
2000

Förslag
2021
11 000
1000
2000
20 000
175 000
0
11 000
0
20 000
50 000
10 000
20 000
25 000
15 000
22 000
16 000
20 000
8 000
5 000
5 000
35 000
65 000
48 000
9 000

476 000 1 425 535

593 000

2000

0

Katarina Odén-Ryhede
avdelningschef

Bilagor
1. Redovisning av sökande föreningar, deras syften och
önskemål samt förvaltningens kommentar till ansökan.
2. Redovisning av förvaltningens förslag till bidrag för
stadsdelens PRO och SPF föreningar

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Gunilla Davidsson, stadsdelsdirektör
Katarina Odén-Ryhede, avdelningschef

Datum
2021-03-10
2021-03-10

