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Verksamhetsbidrag till lokala föreningar 2018
Förslag till beslut
Hägersten Liljeholmens stadsdelsnämnd beviljar lokala föreningar
verksamhetsbidrag i enlighet med vad som redovisas i bilaga 1 och
2 i detta tjänsteutlåtande med totalt 450 000 kronor vilket är en
ökning jämfört med 2017.
Sammanfattning
Verksamhetsbidraget syftar till att stödja det lokala kultur- och
föreningslivet i stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen. Bidrag
kan beviljas till föreningar och organisationer som på lokal nivå
kompletterar och stödjer den verksamhet som nämnden bedriver.
Bidraget ska utgöra stöd till den direkta verksamheten och beviljas
en gång per år. Verksamhet för barn, ungdomar, äldre och personer
med funktionsnedsättning ska prioriteras. Utöver det prioriteras
verksamheter som är generationsöverskridande, liksom föreningar
som har inkluderande verksamhet för och med nyanlända.
Föreningar som anordnar flera arrangemang som är öppna för alla
och som kan intressera en bred målgrupp har uppmärksammats
särskilt.
Bakgrund
Varje år kan stadsdelsnämnderna i Stockholm bevilja bidrag till
lokala föreningar för att understödja verksamheter som bedöms som
värdefulla för samhället som helhet och som ett komplement till
stadens egna verksamheter. Föreningar med lokalt förankrad
verksamhet i Hägersten-Liljeholmen kan därför ansöka om
verksamhetsbidrag eller arrangörsstöd av Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd. Utöver dessa sökbara bidragsformer utgår ett
generellt bidrag till barn inom förskola för kulturaktiviteter.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen.
Jämställdhetsanalys
Av de 26 föreningar som ansökt om verksamhetsbidrag 2018 har de
flesta en viss övervikt av kvinnliga medlemmar. Åtta föreningar har
en jämn könsfördelning (Kultur i Aspudden, Midsommargården,
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Kulturföreningen Tellus, Ateljeföreningen Vinterviken, Hägerstens
hembygdsförening, DHB Östra, Örnsbergs scoutkår samt FHDBF).
En förening, Eolshälls 4H-gård, sticker ut med många fler flickor än
pojkar bland medlemmarna.
Nästan alla föreningar som vänder sig till äldre personer har flest
kvinnliga medlemmar. Undantaget är ÖBK Veteranerna och
BTK Åsen som har flest manliga medlemmar. Skillnaden i
könsfördelning när det gäller äldre personer kan delvis, men inte
helt, förklaras av demografiska förhållanden.
Ärendet
I år har 26 ideella föreningar sökt verksamhetsbidrag, varav
11 föreningar vänder sig till personer över 65 år, 11 till alla åldrar
och 4 föreningar vänder sig specifikt till barn och ungdomar.
Föreningar som anordnar flera arrangemang som är öppna för alla
och som kan intressera en bred målgrupp har uppmärksammats
särskilt. Det har inneburit att Midsommargården, Kulturföreningen
Tellus och Vintervikens trädgård har fått högre bidrag i år än
tidigare år, med motiveringen att deras verksamheter bidrar till att
skapa gemensamma mötesplatser för alla invånare i stadsdelen.
De flesta av de föreningar som vänder sig till äldre personer är
PRO- och SPF föreningar, som har syftet att ta till vara äldres
intressen och ge medlemmarna information i viktiga frågor som
berör äldre. En viktig uppgift för dessa föreningar är också att
erbjuda social och meningsfull samvaro. I sina program erbjuder
föreningarna många friskvårdande aktiviteter med fysisk rörelse
som t.ex. gympa och qigong och även mentalt stimulerande
aktiviteter som utbildning, kulturella evenemang, studieresor etc.
Även Stockholms läns dövas pensionärsförening har denna
inriktning.
I en pensionärsförening, ÖBK Veteranerna ägnar sig medlemmarna
åt sitt specialintresse, fritidsbåtar. Föreningen Veteranringen har
syftet att skapa trygghet för medlemmarna genom
trygghetsringningar och föreningen Äldrekontakt har syftet att
genom volontärer i alla åldrar bryta isoleringen för äldre personer.
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Av de föreningar som vänder sig till alla åldrar har flertalet en
kulturinriktning och i olika grad ordnar de aktiviteter som inte bara
föreningarnas medlemmar deltar i utan är tillgängliga för alla
medborgare i stadsdelen.

Tjänsteutlåtande
Dnr HL 2018/40
Sida 3 (5)

En förening, Föreningen DHR Söder om söder riktar sig särskilt till
personer med fysisk funktionsnedsättning och ordnar aktiviteter och
social samvaro.
Föreningen Fenix erbjuder aktiviteter, social samvaro och
arbetsträning för personer i utanförskap.
De föreningar som huvudsakligen riktar sig till vuxna, men också
satsar en del på verksamheter för barn är kulturföreningen Tellus,
som visar matinéer med kvalitetsfilm för barn och
skolbioföreställningar, Vintervikens trädgård som har särskilda
odlingsprojekt för barn och föreningen Midsommargården som har
inskrivet i sina stadgar att föreningen ska erbjuda kulturella och
sociala verksamheter som riktar sig till olika åldersgrupper.
Kulturföreningen Tellus som driver kvartersbiografen Tellus i
Midsommarkransen visar inte bara film utan har också en
verksamhet med café, poesikvällar, föredrag och ett musikprogram.
Vintervikens trädgård driver en ekologisk visningsträdgård med
odlingsprojekt för äldre, funktionshindrade och barn. Föreningen
anordnar också kulturaktiviteter och ibland friskvårdsaktiviteter i
trädgården. Föreningen driver också ett Kafé som sommartid har
många besökare.
Föreningen Midsommargården bildades 2013 för att tillsammans
med gymnasiesärskolan Kung Saga driva och utveckla
verksamheten i hemgården Midsommargården. Föreningens mål är
att vara ett ”kulturhus” där många olika sorters människor kan
mötas och en mängd olika evenemang och aktiviteter anordnas av
föreningen.
Föreningen Kultur i Aspudden, Hökmossens gård och Hägerstens
hembygdsförening knyter an till stadsdelens lokala historia.
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Fyra föreningar som har ansökt om verksamhetsbidrag 2018 riktar
sig särskilt till unga. Det är Örnsbergs scoutkår, Eolshälls 4H-gård
och två föreningar som riktar sig till döva barn och deras familjer,
DHB Östra och FHDBF.
Riktlinjer
Föreningar med lokalt förankrad verksamhet i HägerstenLiljeholmen kan ansöka om verksamhetsbidrag eller arrangörsstöd
och avser bidrag för innevarande år. Senaste ansökningsdag för
verksamhetsbidrag är den 31 mars. Arrangörsstöd kan sökas vid två

Tjänsteutlåtande
Dnr HL 2018/40
Sida 4 (5)

tillfällen; senast den 31 mars och den 31 juli. Utgångspunkten är att
endast en av bidragsformerna söks; verksamhetsbidrag eller
arrangörsstöd. Föreningar som söker verksamhetsbidrag och som
avser anordna enskilda utåtriktade arrangemang ska enligt
riktlinjerna medräkna denna kostnad i ansökan om
verksamhetsbidrag. Beslut om arrangörsstöd fattas av
avdelningschefen för administrativa avdelningen.
Grundläggande villkor för att beviljas bidrag är att:
 verksamheten är ideell och uppbyggd på demokratiska
principer och värderingar, partipolitiskt och religiöst
obunden, samt i den mån det är möjligt öppen för
engagemang för nya medlemmar
 verksamheten har en inriktning som överensstämmer med
stadens övergripande mål, däribland Stockholm som en
jämställd stad, där makt och resurser fördelas lika
 det bedöms finnas tillräckliga förutsättningar för att
genomföra verksamheten.
 det erbjuds en social kontakt som bidrar till att bryta
isolering
 verksamheten är beredd att samverka med
stadsdelsförvaltningen
Verksamheter riktade till barn, ungdomar, äldre och personer med
funktionsnedsättning prioriteras. Utöver det prioriteras
verksamheter som är generationsöverskridande, liksom föreningar
som har inkluderande verksamhet för och med nyanlända.
Beslut om reviderade riktlinjer för lokala verksamhetsbidrag och
arrangörsstöd togs av stadsdelsnämnden 2 februari 2017.
Information angående ansökan om verksamhetsbidrag
Information om bidrag till lokala föreningar och organisationer
finns på Hägersten-Liljeholmens webbsida. Inför varje
ansökningsperiod sätts annons in i tidningen ”Mitt i Söderort”. I år
har information också funnits på stadsdelsförvaltningens
Facebooksida.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att 450 000 kronor delas ut som
verksamhetsbidrag i enlighet med vad som anges i
sammanställningen (bilaga 1). Detta är en ökning jämfört med
2017.
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När det gäller fördelningen till pensionärsföreningarna gäller
samma princip som de sju senaste åren, dvs. ett grundbidrag utgår
med 5 000 kr och resterande medel fördelas efter medlemsantal.
Ingen förening föreslås få mer medel än de ansökt om.
Förvaltningen föreslår att tre föreningar får avslag på ansökan om
verksamhetsbidrag.
Ateljeföreningen Vinterviken föreslås få avslag eftersom de inte har
använt verksamhetsbidraget på 15 000 kronor som de beviljades
2017.
Hägersten-Skärholmens trädgårdssällskap föreslås få avslag
eftersom de får bidrag från Skärholmens stadsdelsnämnd.
Föreningslokalen finns i Bredäng i Skärholmens stadsdel.
Föreningen FHDBF (Föreningen för hörselskadade och döva barn
och deras familjer) har uppgett att de sammanlagt har 191
medlemmar varav 42 bor i Hägersten-Liljeholmen. De får
343 000 kr i föreningsbidrag av landstinget 2018. Landstingets
föreningsbidrag tillsammans med medlemsavgifter bör, enligt
förvaltningen, täcka kostnaderna för de aktiviteter föreningen
beskriver.
Anders Carstorp
Lars Wennberg
Bilagor
1. Verksamhetsbidrag 2018, sammanställning
2. Verksamhetsbidrag 2018, föreningar
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