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Ansökan om föreningsbidrag 2021

Förslag till beslut
1. Föreningsbidrag beviljas enligt förvaltningens förslag
2. Ärendet justeras omedelbart

Sammanfattning
I verksamhetsplanen för 2021 har stadsdelsnämnden avsatt
850 000 kronor för lokala föreningsbidrag. Fördelningen är gjord
utifrån stadsdelsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar
föreningsbidrag för 523 000 kronor enligt förvaltningens förslag.
Förutom bidrag till enskilda föreningar bekostar nämnden även ett
antal föreningslokaler som kan användas av stadsdelsområdets
lokala föreningsliv. Hyrorna för dessa uppgår i år till ca 330 000
kr/år.
En översyn av tillgängligheten till lokalerna pågår i syfte att säkra
civilsamhällets organisationers möjligheter att mötas.
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Den statistik som finns över föreningarnas visar att det finns en
högre andel kvinnor än flickor, män och pojkar i Skarpnäcks
föreningsliv som får ta del av föreningsbidraget från
stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen finner därför att föreningarna
bör se över sin verksamhet för att attrahera fler utöver gruppen
kvinnor som deltagare.
Bakgrund
Föreningar i Stockholms stad ges möjlighet att söka bidrag för sin
verksamhet genom stadsdelsnämnderna och genom facknämnderna.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att stödja det lokala föreningslivet
till exempel genom att lämna föreningsbidrag.
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Stadsdelsnämnden har antagit riktlinjer för hur föreningsbidragen
ska fördelas. Enligt riktlinjerna kan bidrag ges till föreningar med
en utpräglat lokal verksamhet inom Skarpnäcks stadsdelsområde
alternativt regionala verksamheter där stadsdelsområdet ingår och
en viss andel av medlemmarna bor i Skarpnäcks stadsdelsområde.
Föreningsbidraget riktar sig till ideella föreningar som bedriver
verksamhet för barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, personer som är äldre, personer med
missbruksproblematik eller verksamhet inom amatörkultur. Även
verksamheter med generationsöverskridande innehåll har möjlighet
att söka stöd från stadsdelsnämnden. Föreningarna ska redovisa
erhållet föreningsbidrag senast den 31 januari året efter. Riktlinjerna
fastställdes av nämnden den 17 december 2015.
I verksamhetsplanen för 2021 beslutade nämnden att avsätta totalt
850 000 kronor för lokala föreningsbidrag. Sista ansökningsdag för
föreningsbidrag var 29 januari 2021. Totalt inkom 28 ansökningar
(år 2020 inkom 32 ansökningar). Den totala sökta summan
inklusive hyreskostnader för lokaler uppgår till 1 315 500 kronor.
Förutom bidrag till enskilda föreningar bekostar nämnden även ett
antal föreningslokaler som kan användas av stadsdelsområdets
lokala föreningsliv. Hyrorna för dessa uppgår i år till ca 330 000
kr/år.
En översyn av tillgängligheten till lokalerna pågår i syfte att säkra
civilsamhällets organisationers möjligheter att mötas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och kansli i
samverkan med ekonomiavdelningen. Förslaget är politiskt
förankrat då referensgruppen för föreningsbidrag, där nämndens
samtliga politiska partier finns representerade, har delgetts samtliga
ansökningar och erbjudits möjlighet att delta i referensgruppsmöten.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att föreningsbidrag för 2021 beviljas till
föreningar enligt nedan.
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Verksamheter för barn och ungdomar
Attention, Globen med omnejd
Bagarmossens scoutkår
Unga ASOV
Årsta AIK HF
Summa

Förslag 2021
5 000
45 000
5 000
25 000
80 000

Verksamhet för äldre

Förslag 2021

PRO Skarpnäck

10 000
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PRO Bagarmossen
PRO Kärrtorp
PRO Björkhagen o Hammarbyhöjden
SPF Björkhagen Hammarbyhöjden
Summa

18 000
10 000
7 000
10 000
55 000

Verksamhet för amatörkultur
Afrikultur
Kulturföreningen Biograf Reflexen
Näktergalningarna
Teater Asoko
Teater Reflex
Teaterkören ideell förening
UngaTur
Summa

Förslag 2021
20 000
210 000
25 000
0
40 000
10 000
10 000
315 000

Verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning
DHR Söder om söder
RSMH Söder om Söder
Summa

Förslag 2021
5 000
5 000
10 000

Verksamheter som omfattar flera grupper
ASOV Stockholm
Bagarmossens Cykelkök
Bagisodlarna
Bergholmstorpets vänner
Brottsofferjouren, Södra Stockholm
De gamlas grannar
Hammarby-Skarpnäck Hembygdsförening
Skarpnäcksjympans vänner
Svenska med baby
RFSL Stockholm/Regnbågsfamiljer längs linje 17
Summa

Förslag 2021
10 000
7 000
7 000
3 000
10 000
5 000
10 000
0
5 000
6 000
63 000

Totalt

523 000

Jämställdhetsanalys
Bedömning av relevans
Eftersom ärendet berör kvinnor och män samt flickor och pojkar är
jämställdhetsperspektivet relevant och förvaltningen har gjort en
jämställdhetsanalys.
Beskrivning av nuläge
I tabellen nedan presenteras statistik utifrån kön. Tabellen utgår från
de uppgifter som föreningarna har uppgett i sin ansökan.
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Föreningens namn
Attention, Globen med omnejd
Bagarmossens scoutkår
Unga ASOV
Årsta AIK HF
PRO Skarpnäck
PRO Bagarmossen
PRO Kärrtorp
PRO Björkhagen o Hammarbyhöjden
SPF Björkhagen Hammarbyhöjden

Kvinna Man Annat kön
37
7
78
159
63
74
115
125
110
45
148
71
135
49
119
41
228
50
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Afrikultur
Kulturföreningen Biograf Reflexen
Näktergalningarna
Teater Reflex
Teaterkören ideell förening
UngaTur
DHR Söder om söder
RSMH Söder om Söder
ASOV Stockholm
Bagarmossens Cykelkök
Bagisodlarna
Brottsofferjouren, Södra Stockholm
De Gamlas Grannar
Hammarby-Skarpnäck Hembygdsförening
Svenska med baby
RFSL Stockholm/Regnbågsfamiljer längs linje 17

17
8
48
26
17
8
70
30
109
29
2
1
17
17
26
9
62
30
137
234
41
2
1
2 (180 brottsoffer)
15
15
75
37
ingen uppgift
0
0
162

Av statistiken framgår att av den totala summan medlemmar i
ansökande föreningar finns fler kvinnor än män eller personer som
varken identifierar sig som kvinna eller man. Sammantaget består
de föreningar som föreslås få föreningsstöd 2021 av 58
procent kvinnor, 37 procent män och 5 procent med annan
könstillhörighet. För att ansöka om stöd från Skarpnäcks
stadsdelsnämnd ska föreningarna främja jämställdhet, delaktighet,
lika rättigheter och folkhälsa. De ska också genomsyras av de
demokratiska värderingar som råder i samhället. Föreningarna ska
ha en inriktning som ligger i linje med stadens policy i principiella
frågor som bygger på jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och
frihet från våld och diskriminering. Föreningen ska ha antagna
stadgar som också visar att föreningen har en demokratisk
uppbyggnad.
Beslutets konsekvenser för kvinnor och män, flickor och
pojkar
Eftersom den befintliga statistiken som finns att tillgå redovisar
antalet medlemmar och inte deltagare redovisas här inte en
fullständig bild av föreningslivet i Skarpnäck. Mycket tyder dock på
att föreningsstödet, sett till medlemmarnas ålder och kön, i högre
grad går till kvinnor än flickor, pojkar och män.
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Åtgärder för att korrigera osakliga skillnader eller likheter
Förvaltningen finner att den statistik som har samlats in för
ansökningsperioden 2021 behöver kompletteras med deltagare för
att få en mer rättvisande bild av Skarpnäcks föreningsliv. De
föreningar som erhållit föreningsbidrag för 2020 har redovisat
antalet deltagande män respektive kvinnor. Redovisningarna visar
att av samtliga deltagare är 59 procent kvinnor, 38 procent män och
3 procent med annan könstillhörighet. Detta stärker förvaltningens
slutsats om att det finns en högre andel kvinnor än flickor, män och
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pojkar i Skarpnäcks föreningsliv som får ta del av föreningsbidraget
från stadsdelsnämnden. Förvaltningen finner därför att föreningarna
bör se över sin verksamhet för att attrahera fler utöver gruppen
kvinnor som deltagare. För att få en adekvat helhetsbild skulle dock
en stadsövergripande analys krävas då flera föreningar som inte får
stöd av stadsdelsförvaltningen istället erhåller stöd från exempelvis
idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen. En rapport från
stadens hållbarhetskommission visar att flickors deltagande i
organiserad idrott är mindre än pojkars och att flickor med utländsk
bakgrund är svårast att nå för idrotten.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Riktlinjer för föreningsbidrag
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