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Föreningsbidrag

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att genomföra en extra utlysning av
föreningsbidrag för aktiviteter kopplat till nyanländas och kvinnors
delaktighet och etablering i samhället.

Britt Karlsson
T.f Stadsdelsdirektör

Sara Heppling Trygg
Avdelningschef

Sammanfattning
Förvaltningen avser göra en extra utlysning av föreningsbidraget
med tillhörande ansökningskriterier. Den extra utlysningen av
föreningsbidrag syftar till att öka intresset och motivationen hos
föreningar att bidra till positiva effekter för kvinnor och nyanlända
samt bidra till en högre måluppfyllelse när det gäller nämndens mål
kopplat till nyanländas och kvinnors delaktighet och etablering i
samhället.
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Ärendet
Stadsdelsnämndens nuvarande regler för föreningsstöd antogs i
december 2017. I reglerna står att föreningar kan ansöka om
föreningsbidrag för enstaka aktiviteter, så kallade aktivitetsbidrag.
Bidraget riktar sig inte till en specifik målgrupp, men aktiviteten ska
bidra till gemenskap mellan invånare i Skärholmen. Under 2018
utlyste förvaltningen totalt 150 000 kr i aktivitetsbidrag. Varje
förening kunde söka maximalt 5000 kronor för varje aktivitet. En
förening kunde söka för två aktiviteter och därmed bli beviljad totalt
10.000 kronor. Förvaltningen fick in 32 ansökningar, varav 24
beviljades. Totalt betalades 87.700 kronor ut i aktivitetsbidrag under
2018.
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Under hösten 2018 genomfördes en extra utlysning av
föreningsbidrag för aktiviteter riktade till kvinnor i
stadsdelsnämndsområdet. Bakgrunden till den extra utlysningen var
ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige med syftet att stärka
flickor och kvinnor genom att främja deras möjlighet att ta plats i
det offentliga rummet. Föreningarna kunde ansöka om max 10 000
kronor per aktivitet. Trots begränsad tid ansökte totalt sju föreningar
om medel och genomförde aktiviteter.
En förklaring till att så många som sju ansökningar av hög kvalitet
inkom på mindre än två veckor kan vara att föreningar upplevde att
bidraget tydligt knöt an till deras verksamhet och därför kände sig
mer berörda och motiverade att ansöka om stöd än vid de ordinarie
utlysningarna av föreningsbidrag. En annan förklaring kan vara att
bidragets storlek gjorde att flera föreningar bedömde det som
meningsfullt att ansöka om bidrag. Vidare är det möjligt att
föreningar blev inspirerade att tänka i nya banor och bredda sin
verksamhet när de såg utlysningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Stadsutveckling och
medborgarservice.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I nämndens verksamhetsplan för 2019 är kvinnor och nyanlända
särskilt prioriterade grupper som ska ha ”möjligheter och frihet att
påverka sina egna liv, särskilt fokus ligger på att kvinnor i Vårberg
och nyanlända är delaktiga i samhället och har möjlighet att själva
påverka sin framtid, ekonomi, hälsa och sitt privatliv”. Förvaltningen
har även i uppdrag att ”Inom ramen för samhällsvägledning för
nyanlända, utveckla samarbetet med representanter för civilsamhället
avseende etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända kvinnor, män,
flickor och pojkar.”
Utifrån de erfarenheter förvaltningen har av utlysningarna under
2018 verkar intresset för att ansöka om föreningsbidrag öka när det
finns en tydlig inriktning och syfte med utlysningen. Om
inriktningen knyts till relevanta mål i nämndens verksamhetsplan
ökar därtill förutsättningarna för att dessa nås.
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att nämnden beslutar
om att under 2019 genomföra en extra utlysning av föreningsbidrag,
på totalt 150 000 kronor, med fokus på nyanländas etablering i
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samhället samt flickor och kvinnors delaktighet i samhället och
möjlighet att själva påverka sin framtid, ekonomi, hälsa och sitt
privatliv.
Förvaltningen föreslår vidare att en utvärdering av de olika
utlysningarna görs vid slutet av året och att förvaltningen utifrån
denna utvärdering, vid behov, tar fram ett reviderat förslag till
nämndens regler för föreningsstöd.
Inom staden pågår för närvarande ett arbete med att fram
stadsövergripande rutiner kring bedömning av föreningsbidrag för
att förhindra att stadens bidrag och lokaler används av
odemokratiska aktörer. Skärholmen ingår tillsammans med SpångaTensta i en arbetsgrupp för detta arbete som leds från
stadsledningskontoret. Dessa rutiner kan vid behov också integreras
i det reviderade förslaget till regler för föreningsbidrag.
Kriterier för nyanländas etablering i samhället (75 000 kronor)



Aktiviteten ska bidra till gemenskap mellan nyanlända i
Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg och etablerade
svenskar.
Aktiviteten ska ha utbyte eller lärande som syfte.

Kriterier för kvinnors delaktighet i samhället (75 000 kronor)



Aktiviteten ska rikta sig till flickor eller kvinnor i Bredäng,
Sätra, Skärholmen eller Vårberg.
Aktivitetens syfte ska vara att stärka flickor och kvinnors
delaktighet i samhället samt möjlighet att själva påverka sin
framtid, ekonomi, hälsa och sitt privatliv.

Bilagor
1. Regler till föreningsbidrag
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