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Alviks kulturhusförening (Alviks kulturhus)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
1 240
192
0
1 432

Förslag 2020 (tkr)
1 140 (-100)
232
1 372

Alviks kulturhus ligger i stadsdelen Bromma nära tunnelbana och tvärbana. Lokalerna ägs och
förvaltas av fastighetskontoret och omfattar 500 kvm och tre bokningsbara rum/salar. De
renoverades 2017, har god beläggning och används framför allt till olika dansaktiviteter, främst för
seniorer. Föreningen söker ettårigt grundstöd om 1 950 000 kr.
Underlag för bedömning
• Programutbudet har fokus på dans och musik och kulturhuset spelar en viktig roll för
framför allt sport- och sällskapsdansföreningar. Styrelsen, som i huvudsak består av
företrädare för dessa verksamheter, har en mångkulturell mix där svensk folkdans möter
afrikanska och latinamerikanska rytmer.
• Vid den fördjupade analys av Alviks kulturhusförening som gjordes 2018 framkom bland
annat vissa brister i styrelsens arbetsrättsliga kompetens. Rapporten efterlyste också mer
tillförlitlig publikstatistik, kontroll för att förhindra uthyrning till organisationer som
förespråkar våldsbejakande extremism, regler för att undvika jäv vid personaltillsättning,
samt ett utvecklat arbetsgivaransvar avseende hot, övergrepp och sexuella trakasserier.
• Alviks kulturhus har under 2019 haft Popup-vernissager, författarträffar, jazzkonserter, och
musikkaféer. Flera medlemsföreningar har återkommande öppna program, t.ex. SvenskArgentinska tangoföreningen, Squaredanceklubben Seniorerna, Nya vänner, Klubb
Söderträffen. Stadsdelsnämnden förlägger sina möten till kulturhuset.
• Av intäkterna från lokalupplåtelsen kommer hälften, ca 1 mkr, från långtidsbokningar av de
egna medlemsföreningarna och lika mycket från enstaka externa hyresgäster.
• Upplåtelsen till nolltaxeföreningar beräknas 2019 uppgå till 3 094 timmar, vilket motsvarar
232 000 kr i kompensationsstöd 2020.
• Verksamheten bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter baserat på lokalsituationen i
området, geografisk tillgänglighet med bra kommunikationer, samt stadsdelens utveckling.
• Kulturnämndens stöd uppgår till ca 35 procent och hyresintäkterna knappt 50 procent av de
samlade intäkterna. Såväl administration som ekonomi bedöms, efter att ny ledning tillträtt,
som välskött men ansökan saknar tydliga idéer för den ekonomiska och verksamhetsmässiga
utvecklingen. Det handlar framför allt om att bredda finansieringen och utveckla samarbeten
som ger fler aktörer tillgång till lokalerna och bidrar till utökad programverksamhet.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett sänkt grundstöd till 1 140 000 kr (-100 000 kr). Förslaget innebär en
rimlig stödnivå för den verksamhet och kostnadsbild som Alviks kulturhus har. Här utgår
förvaltningen från faktorer som geografiskt läge, kommunikationer, hyreskostnad, föreningsstruktur
och områdets socioekonomiska karaktär. I bedömningen ligger också att verksamheten inte når upp
till sin fulla potential avseende samarbeten och förankring i stadsdelen. Den kommunala
finansieringen blir även med det föreslagna beloppet jämförelsevis hög, 30 procent baserad på de
samlade intäkterna 2019.
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Bagarmossens Folketshusförening (Bagarmossens Folkets Hus)
Stödform

Beviljat 2019 (tkr)

Grundstöd

1 600

Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

45
0
1 645

Förslag 2020 (tkr)
1 700 (+100, treårigt
stöd för 2020-2022)
103
1 803

Bagarmossens Folkets Hus i stadsdelens centrum omfattar nio bokningsbara rum inklusive en stor
sal med scen som rymmer 200 personer. Tillsammans med fastighetsägaren, Stockholmshem,
utfördes en upprustning under större delen av 2018 vilken begränsade verksamheten men som
resulterat i ändamålsenliga lokaler för både kulturprogram, eget skapande och föreningsmöten.
Föreningen har 111 medlemmar (andelsägare) som består av både privatpersoner och företrädare för
områdets civilsamhälle. Programverksamheten uppvisar stor bredd med tyngdpunkt på scenkonst.
Föreningens styrelse och ledning arbetar målmedvetet med förankring i närområdet men också i
Stockholms kulturliv vilket ger tydliga avtryck i programverksamheten. Man arbetar systematiskt
och innovativt med administration och ekonomi genom regelbundna resultatuppföljningar,
utbildning och nya grepp i marknadsföringen.
Föreningen söker treårigt grundstöd om 2 591 000 kr (2020), 2 550 000 kr (2021), samt 2 655 000
kr (2022).

Underlag för bedömning
• Arrangörskap och programutbud håller hög kvalitet och når många åldrar och målgrupper.
Bagarmossens Folkets Hus nischar sig som ett dans- och teaternav i Söderort med Unga
Klara som hyresgäst och flera danssamarbeten. Tillsammans med organisationen Sveriges
Konstföreningar professionaliserar man konstgalleriet i entrén.
• Upplåtelsen till nolltaxeföreningar beräknas 2019 uppgå till 1 373 timmar, vilket motsvarar
103 000 kr i kompensationsstöd 2020.
• Den lokala förankringen bedöms som stark. Samarbeten med intressanta aktörer är
etablerade, inte minst inom det fria kulturlivet.
• Lokaler och service håller hög kvalitet i de nyrenoverade lokalerna och föreningen tar nu
över driften av caféet vilket gynnar verksamheten.
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter bedöms som stora med tanke på ledningens
engagemang, visioner och samarbeten.
• God förmåga att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning. Det
kommunala stödet motsvarar 37 procent av de samlade intäkterna.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett ökat treårigt grundstöd om 1 700 000 kr (+ 100 000 kronor) för perioden
2020 till 2022. För 2021 och 2022 föreslår förvaltningen ett intentionsbeslut, som gäller under
förutsättning att den verksamhet som presenteras i ansökan fullföljs och att budgetutrymmet för
2021 och 2022 medger stöd.
Det ökade och treåriga stödet motiveras med hög kvalitet inom samtliga bedömningsgrunder och en
verksamhet i linje med stödets riktlinjer som bedöms ha utmärkta utvecklingsmöjligheter.
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Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd upa – Park Folkets hus
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
297
0
0
297

Förslag 2020 (tkr)
300 (+3)
1
301

Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd upa äger och driver Park Folkets Hus, en fastighet med
anor i stadsdelen Älvsjö. Verksamheten är i sin nuvarande form ung och ambitionen är att utveckla
huset till en mötesplats med inriktning på filmvisningar för lokalsamhället.
Föreningen söker ettårigt grundstöd om 583 000 kr.
Underlag för bedömning
• Det planerade programutbudet 2020 består av filmvisning för barn och vuxna, livesänd
opera, konserter, Lan-spel, barnteater, samt konstutställningar.
• Samarbetet och förankringen i stadsdelen utvecklas positivt. Samverkan har etablerats med
Årsta Folkets Hus och Östberga kulturhus.
• Upplåtelsen till nolltaxeföreningar beräknas 2019 uppgå till 10,5 timmar, vilket motsvarar
788 kr i kompensationsstöd 2020.
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter bedöms som goda även om läget och
kommunikationerna inte är optimala.
• Förmågan att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning bedöms som
god. Självfinansieringen är hög, kulturnämndens stöd uppgår till ca 15 procent av de
samlade intäkterna 2019.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett grundstöd om 300 000 kr (+3 000 kr). Det föreslagna stödet motiveras
med att föreningen erbjuder ett kvalitativt, om än begränsat, program i ett expansivt område med
brist på mötesplatser.
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Farsta föreningsråd (Farsta gård)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
950
41
0
991

Förslag 2020 (tkr)
850 (-100)
44
894

Farsta gård ligger vid sjön Magelungen nära Farsta centrum, idrottshall och rekreationsområde.
Gården har AB Stadsholmen som hyresvärd. Förutom lokalupplåtelse arrangerar föreningsrådet i
samarbete med lokala aktörer återkommande julmarknad, loppmarknad och firande av midsommar
och nationaldagen. Föreningsrådet söker ettårigt grundstöd om 950 000 kr.
Underlag för bedömning
• Programutbudet utgörs främst av jazzkonserter, helgdagsfiranden, konstutställningar och
loppis/marknader, arrangemang som pågått under många år men inte kompletterats med
verksamhet för nya målgrupper. Man vill nå fler unga men beskriver inte hur.
• Lokalupplåtelsen uppgick 2018 till 4 488 timmar. Upplåtelsen till nolltaxeföreningar
beräknas 2019 uppgå till 590 timmar, vilket motsvarar 44 000 kr i kompensationsstöd 2020.
• Samarbete och förankringen i stadsdelen kan förbättras avsevärt och de 70
medlemsföreningarna sätter inte tillräckligt avtryck på programutbudet.
• Kvaliteten på lokaler och service har höjts efter att ny restauratör tillträtt och caféet
renoverats. Samtidigt har det uppstått en konflikt mellan parterna som ännu är olöst.
• En ny styrelse har tillträtt 2019 och föreningsrådet har antagit en värdegrund.
• Föreningsrådet har en tillfredsställande egenfinansiering och bedöms kunna driva
verksamheten i god administrativ ordning. Kulturnämndens stöd uppgår till 23 procent av de
samlade intäkterna av vilka hyresintäkterna är den dominerande posten, 1 945 000 kr.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett sänkt grundstöd till 850 000 kr (-100 000 kr). Bedömningen grundar sig
på att verksamheten, enligt förvaltningen, inte når upp till sin fulla potential avseende samarbeten
och förankring i stadsdelen. Föreningsrådet behöver rikta mer av verksamheten mot unga och
utrikes födda invånare, samt bredda, förnya och göra programutbudet mer attraktivt. Den konflikt
som pågår med den nya restauratören behöver lösas för att återskapa förtroendet för verksamheten.
För att garantera att så sker delas grundstödet för 2020 upp i två utbetalningar, i januari respektive
juni. Förutsättning för utbetalning 2 är att föreningen löst konflikten med restauratöreren och fått
stabilitet i personalsituationen. Styrelsen ska kunna visa på konkreta åtgärder mot diskriminering
och trakasserier inom Farsta gårds verksamhet.
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FOLK i Skärholmen
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
600
0
0
600

Förslag 2020 (tkr)
700 (+100)
0
700

FOLK i Skärholmen är en ung folketshusförening som startade under 2016. Efter att under några år
delat lokaler med Röda Korset i Skärholmens centrum har man under 2019 flyttat in i egna lokaler i
Skärholmens gymnasium där det finns ändamålsenliga rum för möten och kulturprogram. Flytten
innebär kraftigt ökade hyreskostnader, samtidigt som föreningens statliga stöd från Kulturrådet
upphör. Föreningen söker ettårigt grundstöd om 700 000 kr.
Underlag för bedömning
• Under 2020 har föreningen stöd av Kulturrådets satsning Kreativa platser med 900 000 kr.
• Man har goda samarbeten med viktiga aktörer i området, inom såväl det offentliga som
civilsamhället och har sammantaget en stark förankring i stadsdelen.
• Exempel på planerad verksamhet 2020: Musikevenemang, filmklubb, poesikvällar,
dansworkshops, Spoken word, teater, utställningar, Skärholmsdagen.
• Kvaliteten på lokaler och service bedöms efter flytten till egna lokaler som god med en yta
på 430 kvm.
• Föreningen redovisar 324 timmar i lokalupplåtelse 2018. Under 2019 har ingen
nolltaxeupplåtelse förekommit på grund av omorganisation och byte av lokaler.
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter bedöms som goda utifrån föreningens visioner och
nätverk.
• Förmågan att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning har hittills varit
tillfredsställande liksom förmågan att bredda finansieringen, främst genom statliga
projektstöd. Det kommunala stödet uppgår till ca 20 procent av de samlade intäkterna.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett ökat grundstöd till 700 000 kr (+100 000 kr). Föreningen har byggt en bra
grund för sin verksamhet och lyckats mobilisera många centrala aktörer i området men behöver
utveckla sin roll som samlingslokal och öppna upp bokningen även för icke-medlemmar. Genom
flytten till egna lokaler hösten 2019 skapas nya förutsättningar som också påverkar ekonomin. Den
föreslagna ökningen med 100 000 kr ger föreningen förutsättningar att möta de nya utmaningarna.
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Folkets Husby
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
900
43
0
943

Förslag 2020 (tkr)
1 150 (+250)
24
1 174

Folkets Husby ligger i Husby centrum och rymmer 700 kvm med sex bokningsbara mötesrum.
Fastigheten ägs och förvaltas av Svenska Bostäder. Folkets Husby, som driver verksamheten sedan
2016, har god lokal förankring och ett tydligt fokus på ungdomar och unga vuxna. Under 2018 och
2019 har man kraftigt ökat antalet besökare till de öppna kulturprogrammen, exempelvis poesikvällar,
läxhjälp och workshops inom podd, musik och film i en mediestudio. Föreningen söker ettårigt
grundstöd om 1 600 000 kr.
Underlag för bedömning
• Arrangörskap och programutbud kännetecknas av hög relevans för målgruppen, bredd,
skarpa visioner, stort engagemang och hög delaktighet. Exempel på planerad verksamhet
2020: Bokprat, studiemässor, workshops om demokrati, samarbete med Stadsteatern,
inkubator för unga vuxna, verksamhet för äldre Husbybor.

•
•

•

•

•

•

Den lokala förankringen är stark, man jobbar aktivt med föreningsstöd och bredden är stor
bland medlemsföreningarna avseende målgrupper och inriktning.
Under 2018 beräknades totalt 75 000 besökare och 12 150 timmar i samlad lokalupplåtelse.
Upplåtelsen till nolltaxeföreningar beräknas 2019 uppgå till 318 timmar, vilket motsvarar
24 000 kr i kompensationsstöd 2020.
Föreningen har god samverkan med andra aktörer som stadsdelsförvaltningen, skolor och
ideella krafter området. I ansökan uppges att Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning stöder
verksamheten med 1 800 000 kronor 2019 genom ett IOP-avtal som sträcker sig till 2021.
Kvaliteten på lokaler och service bedöms som god. Lokalerna är välfungerande, funktionella
och nyligen upprustade (2017). Såväl organiserade som oorganiserade målgrupper
inkluderas i husets utveckling och känner sig välkomna.
Verksamhetens utvecklingsmöjligheter bedöms som goda. Efterfrågan är större än vad man
kan erbjuda med befintliga resurser. Inriktningen på civil organisering, delaktighet oavsett
bakgrund, utbildning och att erbjuda verktyg för medborgarnas eget skapande är en bra
grund för att stärka både individer och lokalsamhällen i Järvaområdet.
Förmågan att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning bedöms som
mycket god. Man jobbar brett med finansieringen som dock till största delen utgörs av
offentliga medel. Hyresintäkterna uppgår till 23 procent och stödet från kulturnämnden till
18 procent av de totala intäkterna 2019.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett höjt grundstöd till 1 150 000 kr (+250 000 kr). Det föreslagna och höjda
stödet motiveras av hög kvalitet inom samtliga bedömningsgrunder, i synnerhet lokal förankring, en
verksamhet i linje med stödets riktlinjer, samt väl genomtänkta framtidsplaner.
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Föreningen Folkkulturcentrum (Hjorthagens kulturhus)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
800
0
0
800

Förslag 2020 (tkr)
800
0
800

Hjorthagens kulturhus ligger nära Ropstens tunnelbanestation i centrala Hjorthagen i en fastighet som
ägs och förvaltas av Stockholmshem. Lokalerna har en total yta på 270 kvm och sex bokningsbara rum.
Föreningen verkar för en folklig kultur och människors behov av att gestalta sina egna tankar och
erfarenheter. Utöver sin funktion som mötesplats med nyrenoverat kök och café erbjuder man ett rikt
utbud av kurs- och programverksamhet inom konst, dans, teater och musik. De publika programmen
lockade 2018 cirka 18 000 deltagare.
Föreningen Folkkulturcentrum beviljades 2015 ett treårigt grundstöd på 800 000 kr per år för perioden
2016-2018 och söker nu återigen treårigt grundstöd under 2020-2022 om 1 000 000 kr per år.
Underlag för bedömning
• Arrangörskap och programutbud håller hög kvalitet och når främst äldre deltagare. Exempel
på planerad verksamhet 2020: Kroki, ”drop in-kör” jazzklubb, ukulelekurser, vårrevy,
teatersommar, teaterproduktionen ”Spelet om Hjorthagen”.
• För 2018 redovisas 3 515 timmar i lokalupplåtelse. men ingen nolltaxeverksamhet.
Föreningen redovisar ingen upplåtelse till nolltaxeföreningar 2019.
• Föreningen har god lokal förankring, samtidigt som verksamheten bedrivs i samarbete med
andra, ofta professionella, aktörer inom kulturlivet.
• Kvaliteten på lokaler och service bedöms som tillfredsställande efter den renovering som
gjordes 2018 med stöd av Boverket och kulturnämnden.
• Föreningens ekonomi har under några år varit ansträngd men är på väg att konsolideras efter
kraftiga personalnedskärningar 2018. Föreningen har ett betydande kapital i det ideella
engagemang som styrelse och medlemmar visat prov på.
• Verksamheten bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter med tanke på engagemanget och
kulturkompetensen inom föreningen. Man bedriver också ett aktivt hållbarhetsarbete som är
unikt inom stödområdet.
• Föreningen bedöms ha god förmåga att driva verksamheten effektivt och i god administrativ
ordning. Kulturnämndens stöd uppgår 2019 till 37 procent av de samlade intäkterna medan
hyresintäkterna svarar för 15 procent. Proportionerna bedöms som rimliga med tanke på att
verksamheten till stor del består av egenproducerade kulturprogram.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett oförändrat ettårigt grundstöd om 800 000 kr. Det oförändrade stödet
motiveras med att föreningen har konkreta trovärdiga visioner och erbjuder en verksamhet som
aktiverar och uppskattas av de boende i området samtidigt som den når ut brett i Stockholm.
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Föreningen Jakobsbergs gård (Jakobsbergs gård)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
600
82
0
682

Förslag 2020 (tkr)
600
84
684

Jakobsbergs Gård ligger i Bredäng i en kulturhistoriskt värdefull fastighet från 1700-talet som
förvaltas av AB Stadsholmen. Den bokningsbara ytan är 592 kvm och omfattar sju rum. De 32
medlemsorganisationerna representerar till stor del verksamheter för äldre som PRO, viskafé,
dragspelsklubb, blåsorkester etc. men det finns en ambition att nå även yngre grupper, vilket den
uppskattade musikstudion är ett exempel på. Man vill också verka för bättre relationer mellan
seniorer och områdets ungdomar och motverka de rädslor som finns, bland annat genom ett
bingoprojekt där de unga är funktionärer. Föreningen söker ettårigt grundstöd om 1 500 000 kr.
Underlag för bedömning
• Vuxenprogrammet är tydligt inriktat mot umgänge och gemenskap med kulturella förtecken.
Man erbjuder bland annat trivselkvällar med dragspel, trädgårdsföredrag, konstutställningar
samt musikproduktion för unga.
• Förankringen i stadsdelen bedöms som god i förhållande till vissa målgrupper men
mångfalden i området speglas inte så väl i de 35 medlemsföreningarna. Ett undantag är den
kurdiska teatergruppen Landet.
• Lokalerna har god tillgänglighet och utrustning för uthyrning men saknar café. Besökare har
efterlyst bättre ventilation och audiovisuell utrustning.
• För 2018 redovisas 2 852 timmar i lokalupplåtelse. Upplåtelsen till nolltaxeföreningar
beräknas 2019 uppgå till 1 126 timmar, vilket motsvarar 84 000 kr i kompensationsstöd
2020.
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter bedöms som goda, förutsatt att man lyckas med sin
generationsöverskridande ambition och blir relevant för fler boende med utomnordiska
rötter.
• Förmågan att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning bedöms som
god. Finansieringen skulle dock behöva breddas. Det kommunala stödet svarar för ca en
tredjedel av de samlade intäkterna.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett oförändrat grundstöd om 600 000 kr. Det föreslagna stödet motiveras med
att Jakobsbergs gård med sina generationsöverskridande ambitioner och umgängesorienterade
kulturprogram spelar en viktig roll för områdets seniorer och ökar samhörigheten och
trygghetskänslan bland de boende. Den nya musikstudion markerar en ny och spännande inriktning
mot nya målgrupper i verksamheten.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Föreningen Midsommargården (Midsommargården)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
1 000
0
0
1 000

Förslag 2020 (tkr)
1 250 (+250)
0
1 250

Midsommargården vid Telefonplan ligger i ett av de områden som befolkningsmässigt växer
starkast i Stockholm. Här samlas flera kreativa verksamheter inom bland annat formgivning,
industri- och produktdesign samt Konstfack. Midsommargården samverkar med gymnasiesärskolan Kung Saga AB om lokaler, underhåll, verksamhet och inventarier. Den samlade lokalytan
omfattar 1 123 kvm fördelad på 14 bokningsbara rum. I ansökan formuleras verksamhetsidén: ”Vi
bjuder in till både stora evenemang och små aktiviteter. Vi samarbetar med civilsamhället,
studieförbund, andra föreningar och organisationer, kommunen och stora kulturinstitutioner. Vi hyr
även ut våra lokaler till kurser, möten, publika evenemang och privata kalas”. Föreningen söker
ettårigt grundstöd om 1 500 000 kr.
Underlag för bedömning
• Arrangörskap och programutbud bedöms hålla hög kvalitet med ett generationsöverskridande och brett program mot flera prioriterade målgrupper. Exempel på planerad
verksamhet 2020: Barnbazar, mobilt medborgarkontor, ”Alla kan sjunga-kör”,
seniorgymnastik, litterär salong, generationsbio, familjelördag, konstrunda.
• Föreningen har under flera år redovisat ökade deltagarsiffror och stärkt sin förankring i
området. För 2018 redovisas 13 209 timmar i lokalupplåtelse, varav 6 timmar för
nolltaxegrupper, samt 39 416 besökare. Föreningen redovisar ingen upplåtelse till
nolltaxeföreningar 2019.
• Samarbete och förankring i stadsdelen bedöms som god. Många program och kurser
genomförs i samarbete med studieförbund och lokala kulturaktörer. En uppskattad
verksamhet är Studio Ung 16-25 år, där unga kan prova olika kreativa uttryck.
• Kvaliteten på lokaler och service bedöms som god. Ett välfungerande café skulle dock lyfta
helheten väsentligt.
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter bedöms som utmärkta. Med ökat stöd skulle man
satsa mer på nyanlända, unga, en podd med fokus på oväntade möten, kultur från
närområdet samt reparationscaféer.
• Förmågan att driva verksamheten effektivt och i administrativ ordning bedöms som god.
God spridning på finansieringen där det kommunala stödet står för ca 25 procent av
intäkterna. Stöd ges även 2019 av stadsdelsförvaltningen och länsstyrelsen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett ökat grundstöd om 1 250 000 kr (+250 000 kr). Det föreslagna stödet
motiveras av att föreningen erbjuder en viktig mötesplats i området som bidrar till sammanhållning
och kreativitet. I en kraftigt expanderande stadsdel där de boende har hög kulturkompetens,
erbjuder man ett föredömligt, inspirerande och brett utbud som bidrar till dialog och samhörighet.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Föreningen Timmermansgården (Timmermansgården)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
1 350
0
0
1 350

Förslag 2020 (tkr)
1 350
0
1 350

Timmermansgården ligger på Södermalm i en byggnad från 1940-talet där man disponerar 942 kvm
och fem bokningsbara rum inklusive en större lokal för programverksamhet. I dess närhet finns fem
andra verksamheter som kulturnämnden också stödjer: Södergården, Hartwickska huset (MariaHögalids föreningsråd), Kristinehovs malmgård, Mäster Olofsgården och Pumpan (Åsö
föreningsråd). I ansökan beskriver Föreningen Timmermansgården sin verksamhet på detta sätt: ”Vi
fungerar som ett lokalt kulturhus på Södermalm och har öppet för stockholmare i alla åldrar. Vi har
även ett café, en vävstuga och bibliotek som mötesplats. Hemgården erbjuder flera fria aktiviteter
dagligen, Vi hyr ut våra lokaler till olika föreningar och anordnar studiecirklar. Vi arrangerar
dessutom ca 300 kulturprogram per år. Vår unika fritidsgård för barn 9-12 år har öppet 3-4 kvällar i
veckan”.
Föreningen Timmermansgården tilldelades 2016 treårigt stöd med 1 350 000 per år för
perioden 2016-2018 och söker på nytt treårigt stöd om 1 500 000 kr för perioden 2020-2022.
Underlag för bedömning
• Programutbudet omfattar bland annat författarsamtal, rullstolsdans, språkcafé, berättarcafé,
datafritids för seniorer och teaterlek för barn.
• Pensionärer dominerar som målgrupp i den öppna kulturverksamheten. För 2018 redovisas
4 096 timmar i lokalupplåtelse (ingen nolltaxerad uthyrning) samt ca 35 000 besökare.
• Föreningen redovisar ingen upplåtelse till nolltaxeföreningar 2019.
• De 43 medlemsorganisationerna utgörs bland annat av lokala kulturföreningar,
studieförbundet NBV, en kollektivhusförening samt Fryshuset.
• Kvaliteten på lokaler och service bedöms som god men tillgängligheten
kan förbättras; hörselslinga saknas.
• I framtiden vill Timmermansgården öka och bredda den öppna kulturverksamheten och
utöka samarbetet med lokala kulturföreningar för att höja kvaliteten och utveckla
programmen. Störst potential finns i den stora salens konsertlokal.
• Förmågan att driva verksamheten i god administrativ ordning bedöms
som god. Kulturnämndens stöd motsvarar knappt 40 procent av de samlade intäkterna, en
hög andel som delvis beror på att en stor del av verksamheten är egenproducerad.
Verksamheten får även intäkter från stadsdelsförvaltningen och äldreförvaltningen för
uppdragsverksamhet.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett oförändrat grundstöd om 1 350 000 kr. Det föreslagna stödet motiveras
av att verksamheten har relevans både för närområdet och för kulturlivet i stort. Förvaltningen
konstaterar samtidigt att det samlade kommunala stödet 2019 svarar för närmare 70 procent av
Timmermansgårdens intäkter. Föreningen behöver därmed bredda intäktsbasen betydligt för att
konsolidera ekonomin och skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av verksamheten.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Husby Konst & Hantverksförening (Husby gård)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
750
0
0
750

Förslag 2020 (tkr)
750
0
750

Husby gård förvaltas av fastighetskontoret och drivs av Husby Konst & Hantverksförening med
inriktning på konst, konsthantverk och kultur. Samlingslokalerna omfattar 220 kvm och har tre
bokningsbara rum. Föreningen, med tretton anställda varav knappt hälften bekostas av
arbetsmarknadsmedel, har omkring 100 betalande medlemmar som representerar 20 olika
ursprungsländer. Förutom att stödja medlemmarnas konstnärliga verksamhet med arbetslokaler och
utställningsmöjligheter är föreningens viktigaste uppgifter att driva ett kafé, hyra ut lokaler till
möten, fester och konferenser, arbetsträning för arbetssökande vuxna, lovverksamhet för barn, samt
att anordna kursverksamhet. Verksamheten når cirka 27 000 deltagare. Föreningen söker ettårigt
grundstöd om 1 000 000 kr.
Underlag för beslut
• Kvaliteten på arrangörskap och programutbud bedöms som hög. Etablerade konstnärer
blandas med lokala talanger och utbudet lockar besökare från hela staden. Exempel på
planerad verksamhet 2020: Workshops, barnteater, utställningar med introduktion för
barngrupper, kulturfestival, sommarteater.
• Aktören har god förankring i stadsdelen och utvecklade samarbeten med ett flertal lokala
aktörer inom såväl det offentliga som kulturlivet och civilsamhället. För 2018 redovisas
8 331 timmar i lokalupplåtelse, varav 32 timmar för nolltaxegrupper, samt ca 27 000
besökare.
• Föreningen redovisar ingen upplåtelse till nolltaxeföreningar 2019.
• Kvaliteten på lokaler och service bedöms som god.
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter bedöms som goda. En höjd stödnivå skulle innebära
möjligheter till större samarbete med konstinstitutioner och konstnärer, samt lokala ITföretag för barn- och unga-verksamheten.
• Förmågan att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning bedöms som god
utifrån årets redovisning. Kulturnämndens stöd motsvarar drygt 20 procent av de samlade
intäkterna på 3 335 tkr. Andra intäkter utgörs av IOP med stadsdelsnämnden, hyresintäkter,
uppdragsintäkter och arbetsmarknadsersättningar.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett oförändrat grundstöd om 750 000 kr. Stödnivån motiveras med att
verksamheten är konstnärligt kvalitativ samtidigt som den gör konsten tillgänglig för breda grupper
i en attraktiv miljö.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Hägerstensåsens medborgarhusförening (Hägerstensåsens medborgarhus)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
710
329
0
1 039

Förslag 2020 (tkr)
710
345
1 055

Hägerstensåsens medborgarhus ligger i stadsdelen Hägersten och har fastighetskontoret som
hyresvärd. Lokalerna omfattar 1 889 kvm och har 11 bokningsbara rum i tre plan. Medborgarhuset
erbjuder en mötesplats för det lokala föreningslivet och lokaler till privata fester. Föreningen
bedriver en enkel caféverksamhet men arrangerar inga öppna kulturprogram. Upplåtelsen till
nolltaxeverksamhet är vanligtvis omfattande, särskilt till barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning. Föreningen söker ettårigt grundstöd om 1 500 000 kr.
Underlag för bedömning
• Medborgarhuset erbjuder inga öppna kulturprogram men anger i ansökan att ”planerna för
2020 innehåller författaraftnar, föreläsningar inom olika områden, elevutställningar,
konstvandringar, trubadurkvällar, jazz och blues. Vi vill ha kvällar och helger med befintliga
medlemmar som dans, sång, schack, bridge mm. Detta för att locka nya deltagare”.
• För 2018 redovisas 11 957 timmar i lokalupplåtelse och ca 44 000 besökare.
• Upplåtelsen till nolltaxeföreningar beräknas 2019 uppgå till 4 600 timmar, vilket motsvarar
345 000 kr i kompensationsstöd 2020.
• Medborgarhuset har flera ändamålsenliga mötesrum, varav två större salar med publik
kapacitet. Kvaliteten på lokaler och service kan förbättras, i synnerhet caféet. Huset har en
historisk charm och dess historia presenteras i form av väggmålningar.
• Med rätt kompetens har Hägerstensåsens medborgarhus förutsättningar att utvecklas som
samlings- och kulturlokal. Man nämner en önskan att samarbeta med studieförbund,
stadsdelsförvaltningen och kulturföreningar, men utvecklar inte hur.
• Förmågan att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning bedöms som
otillräcklig. Finansieringen skulle behöva breddas för att möjliggöra en öppen
kulturverksamhet. Ökade hyreskostnader har satt press på en tidigare välmående ekonomi
och de två senaste åren visar bokslutet på minusresultat.
• Kulturnämndens stöd motsvarar ca 40 procent av de samlade intäkterna på 2 742 000 kr, en
jämförelsevis hög andel. Trots närmare 12 000 timmars lokalupplåtelse (2018) består de
rörliga hyresintäkterna bara av 852 000 kr, eller 31 procent av de samlade intäkterna.
• För att utveckla verksamheten skulle styrelsen behöva tillföras yngre personer som
representerar de nya grupper som flyttat till Hägerstensåsen under senare år.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett oförändrat grundstöd om 710 000 kr. Förslaget motiveras av att
verksamheten har stor betydelse för föreningslivet i Stockholm. Förvaltningen bedömer samtidigt
att medborgarhusföreningen står inför utmaningar på flera områden. Det gäller såväl verksamhetens
innehåll och lokala förankring som den ekonomiska grunden.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Järva Folkets park (Eggeby gård)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
880
0
0
880

Förslag 2020 (tkr)
880
0
880

Järva Folkets Park ligger i Järvafältets södra del mot Rinkeby och Tensta och består av ett antal
byggnader som under 1800-talet utgjorde Eggeby gård. Lokalerna, som omfattar 1 030 kvm och sex
bokningsbara rum, hyrs ut till konferenser, fester och möten samt till permanenta hyresgäster. Järva
Folkets Park erbjuder café- och kulturverksamhet med bland annat motorcafé, barnteater och
utställningar. I kursverksamheten utgör hälsa och biodling viktiga teman. Elva nya medlemmar har
tillkommit under 2019 och antalet föreningar uppgår därmed till 38.
Föreningen söker treårigt grundstöd om 1 125 000 kr (2020), 1 025 000 kr (2021), samt
1 025 000 kr (2022).
Underlag för bedömning
• Viktiga samarbetspartner är ABF och Folkets Hus och Parker samt de närliggande
samlingslokalerna i Rinkeby och Husby. För 2018 redovisas 4 134 timmar i lokalupplåtelse,
samt ca 27 000 besökare.
• Föreningen redovisar ingen upplåtelse till nolltaxeföreningar 2019.
• Kvaliteten på lokaler och service bedöms som tillfredsställande. Ljud- och ljustekniken
rustades upp 2017. Hörselslinga finns. Kundnöjdheten beskrivs som hög.
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter bedöms som goda med tanke på ett ökat
kundunderlag när det kommande utomhusbadet invigs våren 2020. I flerårsplanerna ligger
bland annat att driva en kursgård, ungdomsfestival, odlingsverksamhet, skulpturpark och
fler kulturprogram.
• Förmågan att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning har förbättrats
och bedöms som god. Föreningen har under några år haft underskott på grund av minskad
uthyrning som tvingat fram personalnedskärningar men budgeten beräknas vara i balans
2020.
• I den fördjupade prövning som gjordes 2018 påpekades att föreningen behövde se över
rutinerna vid insamling av publikstatistik och tillse att redovisningen är tillförlitlig.
• Kulturnämndens stöd motsvarar ca 35 procent av de samlade intäkterna, och verksamheten
behöver en bredare finansiering. Hyresintäkterna på 950 000 kr, som till största delen
kommer från fasta hyresgäster, skulle i det sammanhanget behöva öka.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett oförändrat ettårigt grundstöd om 880 000 kr. Förslaget grundas på
verksamhetens volym, tillgänglighet och kvalitet avseende lokalupplåtelse och öppen
programverksamhet. Förvaltningen ser även att den administrativa och ekonomiska situationen har
förbättrats samt att föreningen i ansökan redovisar intressanta planer för kommande år.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Kista SC KFUM (Akalla by)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
600
68
0
668

Förslag 2020 (tkr)
600
100
700

Akalla by ligger på Järvafältet i Rinkeby-Kista stadsdelsområde och utgörs av en 1800-talsgård som
ägs av fastighetskontoret. Lokalerna omfattar ca 300 kvm och två bokningsbara rum. Idrottsklubben
Kista SC KFUM står för den dagliga driften. Föreningen arrangerar även öppen
programverksamhet. Programverksamheten utgörs till stor del av idrotts- och högtidsorienterade
program, men även barnteater, prova-på cirkus och körverksamhet. Samarbetet med
stadsdelsförvaltningen är utvecklat. Kista SC KFUM söker ettårigt grundstöd om 785 000 kr.
Underlag för bedömning
• Exempel på planerad verksamhet 2020: Språkcafé, föreläsningar, körsång, valborgs- och
nationaldagsfirande, persiskt nyårsfirande, lovaktiviteter för skolbarn.
• Förankringen i stadsdelen bedöms som god. Man samarbetar bland annat med
stadsdelsförvaltningen, Stockholmsidrotten, PRO, daglig verksamhet och Rädda barnen.
• För 2018 redovisas 4 168 timmar i lokalupplåtelse. Hyresintäkterna uppgår 2019 till
160 000 kr.
• Upplåtelsen till nolltaxeföreningar har rapporterats till 2 000 timmar för 2019.
Kompensationsstödet 2020 beräknas till 100 000 kr.
• Kvaliteten på lokaler och service bedöms som tillfredsställande. Upplåtelsen begränsas av
att det bara finns två bokningsbara rum. Alla faciliteteter finns, förutom hörslinga.
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter bedöms som goda. Man räknar med att 2020
komma till rätta med tidigare administrativa brister genom ett nytt bokföringsprogram och
hjälp av en erfaren ekonom. Järvas unga ledare (50-tal 14-22 år) kommer att ta större plats i
verksamheten utifrån deras önskemål och behov. Andra utvecklingsområden är verksamhet
för nyanländ, familjer, unga flickor samt hemslöjd och skollovsaktiviteter.
• Bemanningen är låg vilket kan förklara svårigheten med att driva verksamheten effektivt.
• Föreningen har en låg grad av egenfinansiering. Det kommunala stödet utgör ca två
tredjedelar av redovisade intäkter, varav kulturnämndens stöd är 58 procent.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett ettårigt oförändrat grundstöd om 600 000 kr. Kista SC KFUM har en
svag egen finansiering och brister i den administrativa ordningen men har en omfattande
program- och mötesverksamhet som når angelägna målgrupper i området. Förvaltningen
bedömer att Akalla by har så stora kultur- och naturhistoriska värden att föreningen med rätt
strategier och marknadsföring skulle kunna skapa samarbeten med andra aktörer som leder till
en breddad finansiering och verksamhetsutveckling.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Kristinehovs malmgårds ekonomiska förening (Kristinehovs malmgård)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
700
177
0
877

Förslag 2020 (tkr)
700
230
930

Kristinehovs Malmgård ligger på Södermalm och har AB Stadsholmen som hyresvärd. Lokalytan
omfattar 700 kvm och har åtta bokningsbara rum. Verksamhetens uthyrning och program utgår från
malmgårdens sjuttonhundratalsmiljö. En viktig besöksgrupp är också AA-rörelsen, som har ett stort
lokalbehov i området. Utöver lokalupplåtelse arrangerar malmgården en rad kultur- och
bildningsprogram i samarbete med sina medlemsföreningar och andra aktörer, där universitet och
akademi är återkommande samarbetspartners. På gården arrangeras en omfattande verksamhet med
drygt 100 000 besök per år, ett besöksantal som ökat kraftigt de senaste tre åren. Publikstatistiken är
dock svårbedömd då den bygger på uppskattade besök. Föreningen söker treårigt ökat grundstöd om
925 000 kr per år.

Underlag för bedömning
• Det öppna kulturprogramutbudet hade 2018 cirka 61 000 besökare och innehöll både folklig
bredd och specifika historiespecifika verksamheter. Exempel på planerad verksamhet 2020:
Dansträning historisk dans, spelmansstämma, föreläsningar, TV- och filminspelningar,
konserter, empirfestival.
• Den lokala förankringen bedöms som god. Samarbetena är i linje med gårdens historiska
inriktning (Livrustkammaren, Sällskapet Gustafs skål, Stadsmuseet och Föreningen för
Tidig Musik). Man samverkar också med Djurens rätt och Al-Anon.
• För 2018 redovisas 18 355 timmar i lokalupplåtelse. Upplåtelsen till nolltaxeföreningar
beräknas 2019 uppgå till 3 071 timmar, vilket motsvarar 230 000 kr i kompensationsstöd
2020.
• Kvaliteten på lokaler och service bedöms som god. Malmgården har åtta bokningsbara rum,
café och alla faciliteter utom hörslinga.
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter bedöms som goda och man vill utöka nuvarande
program till större skala. I planerna ligger bland annat samarbeten med begravningsbyråer
för minnesstunder i lokalerna, ökad uthyrning till Stockholms stad efter att man nu ingår i
upphandlingsstrukturen, tillsammans med Södermalms stadsdelsförvaltning utveckla
Kristinehovsparken, samt att etablera gården som en nationell scen för tidig musik.
• Förmågan att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning bedöms som
god. Kulturnämndens stöd motsvarar ca 17 procent av de samlade intäkterna på 5,8 miljoner
kronor vilket innebär hög självfinansiering, till stor del beroende på intäkter från uthyrning
till företag och privatpersoner. Uthyrningen till föreningslivet bedöms 2020 uppgå till 1 800
timmar av totalt 12 300 estimerade timmar.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett oförändrat ettårigt grundstöd om 700 000 kr. Verksamheten har en stabil
ekonomisk och administrativ grund samtidigt som föreningen arbetar systematiskt för att utveckla
verksamheten och nå nya målgrupper.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Maria-Högalids föreningsråd (Hartwickska huset)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
500
459
0
959

Förslag 2020 (tkr)
400 (-100)
500
900

Hartwickska Huset ligger på Södermalm och har AB Stadsholmen som hyresvärd. Lokalytan
omfattar ca 900 kvm och har 11 bokningsbara rum. Verksamheten har en stark social inriktning och
lokalerna bokas till största delen av anonyma grupper vilket genererar ett högt kompensationsstöd.
För dessa grupper är huset en viktig mötesplats i centrala Stockholm, nära tunnelbana och
pendeltåg. Under helger kan lokalerna användas av privatpersoner för fest. Föreningen söker ettårigt
grundstöd om 1 600 000 kr.
Förvaltningens analys och samlade bedömning
• Karaktären och kvaliteten på arrangörskap och programutbud beskrivs inte tillräckligt i
ansökan. Det som redovisas som öppna kulturprogram är rena föreningsträffar som är
stängda för allmänheten.
• Förankringen i stadsdelen bedöms som låg och man vänder sig exempelvis inte till barn och
unga. Samtidigt kan det finnas en svårighet i att nå yngre med tanke på att verksamheten
främst är inriktad på beroendegrupper.
• För 2018 redovisas 41 048 timmar i lokalupplåtelse och ca 100 000 besökare. Upplåtelsen
till nolltaxeföreningar har rapporterats till 8 002 timmar för 2019. Kompensationsstödet
2020 beräknas till 500 000 kr.
• Lokaler och service bedöms som otillräckliga ur ett samlingslokalperspektiv. Huset är kmärkt och man behöver passera vissa rum för att få tillträde till andra, vilket gör att de inte
kan hyras ut samtidigt.
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter som lokal kulturmötesplats bedöms som små. I
ansökan beskrivs framtidsplanerna som att: ”styrelsen har i stort sett den planen, att fortsätta
med huset som tidigare”.
• Förmågan att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning är
otillfredsställande liksom den ekonomiska redovisningen. Flera av uppgifterna i ansökan
bedöms som otillförlitliga. Förvaltningen ställer sig till exempel tvivlande till uppgifterna
om antal uthyrda timmar och deltagarantal.
• Kulturnämndens stöd motsvarar ca 40 procent av de samlade intäkterna, en hög andel om
man ser till verksamhetens inriktning och slutna karaktär. Behovet av administrativt stöd
och förmåga att öka sina egna intäkter är stort.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett sänkt grundstöd till 400 000 kr (-100 000 kr). Förslaget motiveras med att
förvaltningen ökade stödet något 2018 för att ge förutsättningar till mer utåtriktad kulturverksamhet.
Detta har dock inte bidragit till någon påtaglig utveckling av kulturinnehållet. Till detta kan läggas
att verksamheten i ansökan inte kan ange några planer för att vare sig förnya verksamheten,
förbättra administrationen eller bredda finansieringen.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Mäster Olofsgården
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
1 450
0
0
1 450

Förslag 2020 (tkr)
1 350 (-100)
0
1 350

Den ideella föreningen Mäster Olofsgården ligger på Svartmangatan i Gamla stan. Lokalerna
omfattar totalt 1 306 kvm och har sex bokningsbara rum. En central del av utbudet är
fritidsverksamhet för unga mellan 10 och 17 år. För projektet Dörren, som är en kreativ mötesplats
för nyanlända och etablerade stockholmare, fick Mäster Olofsgården Nelson Mandelapriset 2016.
Mäster Olofsgården beviljades 2015 treårigt grundstöd med 1 450 000 kr per år för perioden 20162018. 2018 beviljades man även 100 000 kr för en satsning på ungas arrangörskap med inriktning
på musik och konst.
Mäster Olofsgården söker treårigt grundstöd om 1 550 tkr (2020), 1 600 tkr (2021) och 1 650 tkr
(2022).
Underlag för bedömning
• Arrangörskap och programutbud bedöms som väl anpassad till målgrupperna, särskilt unga
och personer i behov av socialt stöd.
• Exempel på planerad verksamhet 2020: Gratis kreativ verksamhet för 1625 år, öppen kroki, seniorgympa, textilateljé samt lokaler för aktiviteter för såväl de 16
medlemsföreningarna som utomstående.
• God förankring i stadsdelen och 16 medlemsföreningar med en spännvidd från scouter till
kvinnliga låtskrivare. Egen kör.
• Lokalerna är tillgängliga nästan året om. Servicen bedöms som god. Verksamheten är hbtqcertifierad. En viktig tillgänglighetsåtgärd vore att införa hörselslinga.
• För 2018 redovisas 4 507 timmar i lokalupplåtelse och ca 23 000 besökare.
• Föreningen redovisar ingen upplåtelse till nolltaxeföreningar 2019.
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter bedöms som goda. Med ökat stöd skulle man satsa
på samtalskvällar om FN:s globala mål, bli en brobyggare mellan myndigheter, näringsliv
och ideell sektor samt skala upp ”Dörren” som koncept till andra föreningar/aktörer.
• Förmågan att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning bedöms som
god. Föreningen har en stark ekonomisk bas i ett årligt stöd från moderstiftelsen, 2020
beräknas detta uppgå till 3 700 tkr, samt uppdragsintäkter. Av den totala kostnaden 2019 på
9 258 tkr uppgick lönekostnaden till 5 700 tkr och kallhyran till 1 363 tkr. Kulturnämndens
stöd svarar för 15 procent av de samlade intäkterna.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett sänkt grundstöd till 1 350 000 kr (-100 000 kr). Mäster Olofsgården har
en välskött ekonomi och organisation, ett kvalitativt utbud med relevans för många målgrupper,
samt genomtänkta framtidsplaner. Verksamheten har samtidigt gynnsamma förutsättningar som
många andra lokalförvaltande organisationer saknar. Det gäller framför allt ett attraktivt geografiskt
läge och en stiftelse som ekonomisk garant, vilket borgar för att föreningen bör kunna hantera ett
något lägre stöd från kulturnämnden. Förslaget är också ett led i förvaltningens strävan att se över
stödnivåerna för flera av innerstadens samlingslokaler och hemgårdar.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Nya Rågsveds Folkets Hus Förening (Nya Rågsveds Folkets Hus)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
1 700
46
0
1 746

Förslag 2020 (tkr)
1 700
88
1 788

Nya Rågsveds Folkets hus i Rågsveds centrum har de senaste åren utvecklats till en allt viktigare
mötesplats i stadsdelen och har en omfattande kulturverksamhet med studiecirklar, filmvisningar,
konstutställningar, barnteater, föredrag och musikevenemang. Lokalytan omfattar 975 kvm och har
åtta bokningsbara rum. Föreningen söker ettårigt grundstöd om 3 985 000 kr.
Underlag för bedömning
• Programutbudet bedöms hålla god kvalitet och görs i samverkan med aktörer som Tensta
Konsthall och Selam. Exempel på planerad verksamhet 2020: Utställningar, barnteater,
studiecirklar, trygghetsvandringar, språkcafé, studioworkshops.
• Under 2020 tas ett studioprojekt upp till en ny nivå genom att ytterligare lokaler knyts till
föreningen för studio, musik, design och replokaler. Projektets mål blir en Rågsveds
Akademi med ambitionen att ge unga talanger inom musik och design en väg till högre
utbildning, studier och jobb.
• Förankringen i stadsdelen bedöms som god genom breda samarbeten utöver
medlemsföreningarna. Några exempel: Fastighetsägarna, bostadsbolagen,
trygghetsvandringar, trygghetsnätverk, aktiviteter för äldre med servicehuset, förskolorna
och öppna förskolan med projekt och barnteater, Rågsveds Community center när det gäller
unga, samt trafikkontoret kring sommartorget i Rågsved. Flera samarbeten pågår med
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, bland annat en IOP för språkcafé, samt
sommarjobb för unga med diagnoser.
• Kvaliteten på lokaler och service bedöms som hög, alla faciliteter finns och bemanningen är
god. Det finns åtta bokningsbara rum som är tillgängliga året runt.
• För 2018 redovisas 32 948 timmar i lokalupplåtelse samt ca 109 000 besök.
• Upplåtelsen till nolltaxeföreningar beräknas 2019 uppgå till 1 179 timmar, vilket motsvarar
88 000 kr i kompensationsstöd 2020.
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter bedöms som goda utifrån ledningens visioner och
redovisade planer, lokal förankring och engagemang.
• Förmåga att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning bedöms som god.
Ett tidigare underskott balanseras 2019. Kulturnämndens stöd motsvarar ca 30 procent av de
samlade intäkterna som visar på en god finansieringsbredd. Föreningen arbetar systematiskt
och målinriktat med alternativa intäktskällor från privata och offentliga stödgivare och
samarbetspartners.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett oförändrat grundstöd om 1 700 000 kr. Det föreslagna stödet motiveras
med att aktören spelar en värdefull roll i stadsdelen, har en stabil ekonomisk grund med bred
finansiering vilket skapar goda utvecklingsmöjligheter, samt verkar för en stärkt förankring
utveckling i närliggande stadsdelar.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Rinkeby Folkets Hus
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
1 850
182
0
2 032

Förslag 2020 (tkr)
1 850
272
2 122

Rinkeby Folkets Hus är en förening med samlingslokaler i Rinkeby centrum, granne med det lokala
biblioteket. Lokalytorna omfattar 400 kvm och har sju bokningsbara rum inklusive en ljudstudio.
Rinkeby Folkets Hus är en av de aktörer som har högst upplåtelse till barn- och ungdomsgrupper.
De tio kommande åren väntar ett hyrestillägg som en följd av att föreningen i en ansökan till
Boverket angett en egeninsats som inte fanns, men som var en förutsättning för den beviljade
renoveringen. Familjebostäder har lagt ut för det saknade beloppet och föreningen betalar tillbaka i
form av ett hyrestillägg på 21 000 kr per månad under tio års tid. Föreningen söker ettårigt
grundstöd om 2 500 000 kr.
Underlag för bedömning
• Exempel på planerad verksamhet 2020: Språkcafé, tjejforum, digitala hjälpen, ”Byn talks”,
föräldradialog, barnteater, kickboxning för tjejer, ledarskapsutbildning. Fokus ligger på
kultur, demokrati, hälsa och samhälle.
• Ombyggnad av stora salen har pågått under hela 2019 vilket har begränsat möjligheterna till
verksamhet och hyresintäkter.
• Förankringen i stadsdelen bedöms som god. En viktig samarbetspart är Förenade förorter
som är fasta hyresgäster från 1 oktober. Andra samarbetspartners är Rädda barnen, Folkets
Husby och Järva folkets park (Eggeby gård). Föreningen har IOP med stadsdelen och ett
utvecklat samarbete med kultursekreteraren som är en stark förmedlare av barnkultur i
området.
• För 2018 redovisas 6 780 timmar i lokalupplåtelse samt ca 15 000 besök.
• Upplåtelsen till nolltaxeföreningar beräknas 2019 uppgå till 3 630 timmar, vilket motsvarar
272 000 kr i kompensationsstöd 2020.
• Kvaliteten på lokaler och service har varierat under året då man i mindre utsträckning än
tidigare haft en vaktmästare på plats. Verksamhetens utvecklingsmöjligheter bedöms som
goda. Den nya verksamhetsledaren är lyhörd och förankrad i området, med värdefulla
internationella erfarenheter från liknande verksamhet.
• I ansökan lyfter man fram behovet av särskilda satsningar på kvinnors ”makt och
platstagande i verksamheten”. En prioriterad grupp är äldre kvinnor som står allra längst
bort ifrån arbetsmarknaden.
• Förmågan att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning har tidigare
uppvisat många brister men visar en positiv utveckling. Negativa resultat 2016 och 2017 har
under 2019 vänts till ett prognosticerat överskott på 110 000 kr. Beroendet av offentligt stöd
är dock stort, delvis beroende på att stora salen inte kunnat hyras ut under året.
Kulturnämndens stöd på drygt 2 miljoner kronor motsvarar ca 35 procent av de samlade
intäkterna som även i övrigt domineras av kommunala och statliga medel.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett oförändrat grundstöd om 1 850 000 kr. Förslaget motiveras av
en bra ansökan av en aktör som befinner sig på en förändringsresa och som bedriver ett medvetet
utvecklingsarbete för att nå boende i närområdet. Varierat och mångfacetterat programutbud, delvis
inriktat mot barn (scenkonst) och med intentioner att ytterligare stärka profilen mot ungdomskultur.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Skeppsholmsgården
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
950
0
0
950

Förslag 2020 (tkr)
850 (-100)
0
850

Skeppsholmsgården etablerades i början av 1970-talet på Skeppsholmen och inkluderar även två
tillhörande båtar. Hemgårdens landbaserade lokaler ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk och
omfattar 670 kvm med tio bokningsbara rum. Huvudinriktningen är hantverk och sjömanskap.
Under sommarsäsongen genomför hemgården seglingar för barn och ungdomar. Under
vintersäsongen bedrivs öppen verksamhet för ungdomar samt kurser och studiecirklar i främst
hantverk. Föreningen söker ettårigt grundstöd om 1 050 000 kr.
Underlag för bedömning
• Programutbudet består främst av kurser i skeppsrelaterade ämnen som navigering,
båtrustning, smide, svetsning etc. Man skriver i ansökan att ”majoriteten av våra lokaler är
verkstäder och lämpar sig därför bäst för kurser inom hantverk”.
• Den ordinarie öppna verksamheten begränsas till öppet hus en tisdagskväll i veckan och
punktvisa arrangemang som deltagande i Kulturnatten, samt julmarknad.
• Föreningen saknar medlemsföreningar men samarbetar med en rad organisationer, bland
annat studieförbundet NBV, Stockholms övriga hemgårdar, stadsdelsförvaltningar,
Stockholms stadsmuseum, skolor, företag, scoutkårer, Röda Korset och Skärgårdsstiftelsen.
• För 2018 redovisas 52 798 timmar i lokalupplåtelse och 10 815 besök. De angivna
hyrestimmarna bedöms vara felaktiga då de inte motsvaras av några hyresintäkter i den
ekonomiska redovisningen.
• Föreningen redovisar ingen upplåtelse till nolltaxeföreningar 2019.
• Servicen bedöms av enkäter att döma som god frånsett att hörslinga saknas.
• Föreningen har en hög självfinansieringsgrad men brister i administrativ kompetens.
Förvaltningen ställer sig till exempel tvivlande till uppgifterna om lokalbokning och
deltagande 2018. Kulturnämndens stöd motsvarar 17 procent av de samlade intäkterna som
främst kommer från uppdrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett sänkt grundstöd till 850 000 kr (-100 000 kr). Skeppsholmsgården
erbjuder en avgränsad men stabil verksamhet med hög självfinansiering. Föreningen skiljer sig från
övriga lokalhållare i stödsystemet genom den starka fokuseringen på kurser och den gruppinriktade
karaktären. Den öppna verksamheten och lokalupplåtelsen till föreningslivet är av naturliga skäl
begränsad då lokalerna är av verkstadskaraktär. Förvaltningen bedömer att Skeppsholmsgården
genom sin särskilda profil och breda finansiering kommer att klara av att bedriva verksamheten med
ett något lägre stöd från kulturnämnden.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
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Sköndals allaktivitetshus (Sköndalsgården)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
500
59
0
559

Förslag 2020 (tkr)
500
48
548

Föreningen Sköndalsgården ligger i centrala Sköndal och är ny aktör inom stödområdet sedan 2018.
Lokalytan uppgår till 400 kvm och det finns fem bokningsbara rum. Verksamheten har funnits i
flera år och drevs tidigare med ett litet stöd från stadsdelsförvaltningen och ideella krafter.
Föreningen vill utöka programverksamheten och utvecklas till en samlingslokal för det lokala
föreningslivet och medborgare i olika åldrar. Man tecknade 2017 ett femårsavtal med
fastighetsägaren Stena Fastigheter som innebär att föreningen kan driva verksamhet i lokalerna utan
hyres- eller driftskostnader. Föreningen söker ettårigt grundstöd om 1 020 000 kr.
Underlag förbedömning
• Det öppna programutbudet är stort med tanke på att verksamheten till stor del vilar på
ideella insatser. Exempel på planerad verksamhet 2020: Föreningsmöten, seniorgympa,
olika ungdomsaktiviteter, kulturskolan teatergrupper, ungdomsdisco, föräldrautbildning,
musikcafé. Aktiviteterna är främst riktade mot barn, unga, seniorer och funktionsvarierade.
• Sköndalsgården saknar fast anställd personal och behöver anställa en verksamhetsledare.
• Föreningen har 15 medlemsföreningar, god förankring i stadsdelen och samarbetar med
asylboenden, idrottsföreningar, flera skolor, ungdomsföreningar, seniororganisationer samt
företagarföreningen.
• För 2018 redovisas 2 009 timmar i lokalupplåtelse och ca 9 000 besök.
• Upplåtelsen till nolltaxeföreningar beräknas 2019 uppgå till 643 timmar, vilket motsvarar
48 000 kr i kompensationsstöd 2020.
• Lokalen har alla faciliteter förutom hörslinga.
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter bedöms som goda. Man har åstadkommit mycket
med ideella krafter och skulle kunna växa avsevärt med en bemanning som svarar för
planering och löpande drift.
• God förmåga att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning.
Kulturnämndens stöd motsvarar 62 procent av de samlade intäkterna. Till dessa kan också
alla de ovanligt stora ideella insatser räknas som bidrar till en förhållandevis omfattande
verksamhet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett oförändrat grundstöd om 500 000 kr. Förslaget motiveras av att
verksamheten når ut brett i stadsdelen för viktiga målgrupper. Den bygger till stor del på ideellt
engagemang och behöver på sikt bemannas med anställd personal. Med tanke på detta och att
intäkterna till övervägande del består av stöd från kulturnämnden behöver föreningen bredda
finansieringen.

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
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Spånga medborgarhusförening (Spånga Folkan)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
500
54
0
554

Förslag 2020 (tkr)
500
38
538

Spånga Folkan ligger i ett villaområde i stadsdelen Solhem i Spånga-Tensta och har
fastighetskontoret som hyresvärd. Lokalerna som omfattar 750 kvm har tre bokningsbara rum.
Sedan flera år visar man digitala sändningar från nationella och internationella föreställningar,
främst opera och balett. Föreningen söker ettårigt grundstöd om 550 000 kr.
Underlag för bedömning
• Stommen i programutbudet utgörs av operaöverföringar i samarbete med Folkets Hus och
Parker, jazzkonserter och barnteater. Även om den samlade publiken 2018 inte uppgick till
fler än 2 770 besökare så är Spånga Folkan en viktig arrangör, särskilt inom jazzområdet.
• Föreningen har 24 medlemsföreningar, exempelvis barnteatergruppen Babblarna och
Spånga Jazz. Närområdets mångfald speglas inte i styrelsen eller lokalens utbud av öppna
aktiviteter.
• Kvaliteten på lokaler och service kan förbättras, man saknar viss mötesteknik, café och
informationstavla.
• För 2018 redovisas 8 074 timmar i lokalupplåtelse och ca 26 500 besök.
• Upplåtelsen till nolltaxeföreningar beräknas 2019 uppgå till 502 timmar, vilket motsvarar ca
38 000 kr i kompensationsstöd 2020.
• Planerna för 2020 skiljer sig inte från tidigare år. På längre sikt vill man utveckla de digitala
sändningarna för yngre målgrupper och nya genrer som pop/rock konserter/teater/vernissage
m.m. Verksamhetens utvecklingsmöjligheter är svårbedömda men bedöms som goda om en
föryngring kan ske inom såväl arrangörskap som programutbud.
• Publiken vid operaöverföringarna har sedan 2012 halverats, sannolikt på grund av att fler
biografer tillkommit som erbjuder dessa visningar.
• Förmågan att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning bedöms som god
inom ramen för nuvarande verksamhet och ekonomiska förutsättningar, men
självfinansieringsgraden är relativt låg. Av de samlade intäkterna på 1 809 000 kr (2019)
svarade kulturnämndens stöd för 30 procent och uthyrningen till fasta hyresgäster till 38
procent.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett oförändrat grundstöd om 500 000 kr. Förslaget motiveras av en stabil
verksamhet som erbjuder både lokalupplåtelse, digitala filmvisningar, barnteater och en livescen för
kulturpolitiskt angelägna konstområden som jazz, pop och rock. Spånga Folkan behöver dock
förändra både utbudet och sin arrangörskompetens för att nå yngre målgrupper samtidigt som man
behöver bredda finansieringen.
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Stiftelsen Birkagården
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
1 850
10
0
1 860

Förslag 2020 (tkr)
1 650 (-200)
13
1 663

Birkagården ligger på Karlbergsvägen i Norrmalms stadsdelsområde. Fastigheten ägs av Fabaris
AB som är ett dotterbolag till Stiftelsen Birkagården. Lokalerna har mellan 11och 14 bokningsbara
rum. Stiftelsen Birkagårdens mål är att skapa mötesplatser för alla åldrar och den driver förskolor,
fritidsklubb, sagoverkstad, kollo, ungdomsverksamhet och kafé samt hyr ut lokaler och arrangerar
kurser. I huset finns även en folkhögskola som stiftelsen är huvudman för tillsammans med ABF
Stockholm. Birkagårdens redovisning av verksamhetsåret 2018 visar på ökade deltagarsiffror för
upplåtelse och minskade för öppna program.
Stiftelsen Birkagården söker för perioden 2020 till 2022 treårigt grundstöd om 2 100 000 kr (2020),
2 150 000 kr (2021), samt 2 200 000 kr (2022).
Underlag för bedömning
• Planerad verksamhet 2020: Barnteater, mellanstadiediscon, ungdomscafé, ”Äntligen fredag
för seniorer”, ”1 km loppis”, föreläsningsserier, fritidsklubb alla dagar, Birkaloppet,
dataspelsnätter, Öppen scen med Visans vänner.
• Serveringen har rustats upp, utbudet och öppettiderna har utökats. Planen är att utveckla en
salong, en öppen verksamhet på söndagarna dit alla är välkomna till samtal, litterära
diskussioner och konserter.
• För 2018 redovisas 10 753 timmar i lokalupplåtelse och ca 60 000 besök.
• Upplåtelsen till nolltaxeföreningar beräknas 2019 uppgå till 176 timmar, vilket motsvarar
13 000 kr i kompensationsstöd 2020.
• Skapande verksamhet är en väsentlig del av verksamheten. Samtidigt som Birkagården vill
värna om och utveckla den verksamhet som redan finns vill man bygga upp en digital
verkstad eller en digital ateljé.
• Andra utvecklingsområden är seniorverksamhet, jämställdhet bland ungdomar,
lägerverksamhet på stiftelsens gård i skärgården, Ivarsudde samt studiecirklar och
föreläsningar.
• Birkagården har ett omfattande samarbete med aktörer i stadsdelen och fungerar som ett
lokalt kulturhus. Tillsammans med stadsdelsförvaltningen arrangerar man
ungdomsevenemanget ”Ryktet”, kyrkan är med och arrangerar loppis och samarbete med
olika föreningar ger avtryck i programutbudet.
• Förmågan att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning bedöms som
god. Det kommunala stödet motsvarar 20 procent av de samlade intäkterna på 9 020 000 kr
(2019).
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett sänkt ettårigt grundstöd om 1 650 000 kr (-200 000 kr). Förslaget
motiveras av att verksamheten sedan länge har en ekonomisk och administrativ stabilitet och att den
erbjuder ett brett och kvalitativt kulturutbud för alla åldrar. Birkagården har samtidigt, jämte
Rinkeby Folkets Hus, det högsta grundstödet av samtliga lokalförvaltande organisationer vilket
delvis är ett historiskt arv. I det lovande utvecklingsskede som flera nya aktörer befinner sig
bedömer förvaltningen att medel behöver omfördelas inom stödområdet. Stiftelsen Birkagården bör
i det sammanhanget kunna hantera en minskning av stödet med 200 000 kr.
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Södergården
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
1 400
41
0
1 441

Förslag 2020 (tkr)
1 550 (+150)
53
1 603

Södergården, som har fastighetskontoret som hyresvärd, ligger på Södermalm i Götgatsbacken och
omfattar 987 kvm med 13 bokningsbara rum. Föreningen har en bred folkbildnings- och
kulturverksamhet i form av konserter, bokcirklar, föreläsningar, danskvällar, stadsvandringar,
datautbildningar och resor. På vardagar bedriver hemgården en öppen verksamhet för nyanlända för
att bryta utanförskap och social isolering.
Föreningen söker treårigt grundstöd med 2 253 000 kr (2020), 2 255 000 kr (2021) och
2 257 000 kr (2022).
Underlag förbedömning
• Kvaliteten på arrangörskap och programutbud bedöms som god, med fokus på hantverk,
litteratur och musik. Exempel på planerad verksamhet 2020: Svenska för asylsökande,
karaoke för funktionshindrade, HBTQ-kvällar med program, sticklingsbytardag,
filmfestival, visklubb, uppträdanden med Södergården Ung.
• Framtidsvision: ”2022 är Södergården nyrenoverad och tillgänglighetsanpassad. Vi vill göra
fler rum nåbara för medborgarna under dygnets alla tider, genom digitala lås och
styrsystem”.
• Samabetar med Söderandan (lokala BRÅ), Åsönätet, Samverkan Söder och Hemgård
Stockholm, Södermalms ungdomsråd, Föreningen Manuel, Stockholm Straight Edge,
Acting Out Bookings, Radio Totalnormal, Fountainhouse, Goda Grannar och Södermalms
stadsdelsförvaltning. Tillsammans med HBTQIA+ i Nacka samverkan kring evenemang för
unga och föreläsningar riktade till föräldrar.
• För 2018 redovisas 9 274 timmar i lokalupplåtelse och ca 30 000 besök.
• Upplåtelsen till nolltaxeföreningar beräknas 2019 uppgå till 704 timmar, vilket motsvarar
53 000 kr i kompensationsstöd 2020.
• Kvaliteten på servicen bedöms som god. Lokalerna kommer att renoveras under 2020.
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter bedöms som goda. Södergården står i startgroparna
till att digitalisera kursanmälning, lokalbokning och medlemshantering. Musikverksamheten
för unga kommer fortsätta att växa, bland annat med regelbundna "All Ages-konserter",
samarbete med föreningarna STHLM Straight Edge och föreningen Acting Out Bookings.
• Föreningen har god förmåga att driva verksamheten effektivt och i god administrativ
ordning med en bra balans mellan uthyrning och kulturprogram. Hyresintäkterna har sedan
2015 ökat med 70 procent. Även intäkter från kursverksamheten och övrig verksamhet har
ökat men möjligheterna till kommersiella intäkter genom till exempel festuthyrning är
begränsade eftersom Södergården är en alkoholfri mötesplats.
• Kulturnämndens stöd uppgår till ca 28 procent av de samlade intäkterna som visar en
ospecificerad övrig post om 2 350 000 kr, samt intäkter från Södermalms
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stadsdelsförvaltning och äldreförvaltningen. Kostnaderna 2019 för personal och hyra uppgår
till 2 650 000 kr respektive 1 755 000 kr.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett ökat ettårigt grundstöd om 1 550 000 kr (+150 000 kr). Förslaget
motiveras av att föreningen erbjuder ett brett utbud för många skilda målgrupper, arbetar aktivt med
nolltaxegrupper och unga hbtq-personer, samt bedriver ett framgångsrikt integrationsarbete. Under
de senaste åren har föreningen stärkt den egna finansieringen genom ökade hyresintäkter.
Södergården har ett kommunikationsmässigt mycket bra läge nära både Slussen och
Medborgarplatsen. Efter en renovering av lokalerna 2020 kommer den publika kapaciteten att
förbättras samtidigt som man kan förutse ökade hyreskostnader.
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Vällingby Folketshusförening (Vällingby Folkets Hus)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
1 000
98
0
1 098

Förslag 2020 (tkr)
1 000
13
1 013

Vällingby Folketshusförening bedriver verksamhet i två närliggande lokaler i Vällingby centrum,
Trappan och Trappan Annexet. Verksamheten drevs tidigare av Medborgarhusföreningen Trappan i
Vällingby. Hyresvärd är Svenska bostäder och verksamheten i Trappan sker i samarbete med
Kulturhuset Stadsteatern. De disponibla ytorna i annexet omfattar 330 kvm med sex bokningsbara
rum. Föreningen upplåter lokaler för barnföreställningar, tävlingsbridge, jazzklubb, föreläsningar,
skrivarcirklar, dansskolor. Lokala konstnärer har möjlighet att ställa ut sina verk i Trappan.
Föreningen söker ettårigt grundstöd om 1 500 000 kr.
Underlag för bedömning
• Programmet utmärks av stor bredd och omfattar konserter, filmvisningar, bokcirklar,
konstutställning och ett gediget barnkulturutbud. Exempel på planerad verksamhet 2020:
Balett och barndans, sportdans, folkdans för funktionsvarierade, körsång, jazzkonserter,
trubadurkvällar/öppen scen, konstkurser, konstutställningar, rundvandring med invandrare.
• Den lokala förankringen bedöms som god. Genom samarbetet med Kulturhuset Stadsteatern
finns förutsättningar att höja arrangörskompetensen. Bland övriga samarbetspartner finns
bland annat, Dansistan, ABF, Musikcentrum Öst, Svenska kyrkan och Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning.
• Lokalerna i annexet bedöms vara bristfälliga. Hörslinga och mötesteknik saknas och
tillgängligheten för funktionsvarierade är låg.
• För 2018 redovisas 6 786 timmar i lokalupplåtelse samt ca 32 000 besök.
• Upplåtelsen till nolltaxeföreningar beräknas 2019 uppgå till 171 timmar, vilket motsvarar
13 000 kr i kompensationsstöd 2020.
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter är svårbedömda. I nuvarande hyreshus kan man inte
ha fester eller livligare konserter, vilket skulle vara en viktig källa till hyresintäkter med
tanke på att området saknar festlokaler.
• Förmågan att driva verksamheten i god administrativ ordning bedöms som god men stora
utmaningar finns vad gäller ekonomin. Man saknar eget kapital och kulturnämnden står för
45 procent av föreningens intäkter.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett oförändrat grundstöd om 1 000 000 kr. Förslaget motiveras av en
ambitiös och bred programverksamhet som ger plats för både professionella kulturskapare och
amatörer, samt en lokalupplåtelse som trots rumsliga nackdelar spelar en viktig roll i den växande
stadsdelen. Samtidigt finns det flera problem att ta tag i som gör utvecklingsmöjligheterna
svårbedömda. Kulturnämndens andel av finansieringen är fortsatt mycket hög, ca 45 procent av
intäkterna, och föreningen behöver bredda finansieringen för att kunna utveckla verksamheten och
uppnå en stabil ekonomi.
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Årsta Folketshusförening (Årsta Folkets Hus)
Stödform

Beviljat 2019 (tkr)

Grundstöd

900

Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

4
0
904

Förslag 2020 (tkr)
1 150 (+250, treårigt
stöd för 2020-2022)
25
1 175

Årsta Folkets Hus ligger i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör och har Familjebostäder som
hyresvärd. Lokalerna omfattar 1 800 kvm och har sex bokningsbara rum som hyrs ut året om.
Förutom lokaluthyrning bedriver föreningen en omfattande kultur- och folkbildningsverksamhet
med filmvisningar, konstutställningar, musikprogram och kulturfester. Årsta Folkets Hus är även
populärt att hyra för fester och har ett betydande antal betalande gäster i offentliga program. Under
2019-2020 är Kulturhuset Stadsteatern hyresgäst i lokalerna under sin renoveringsperiod, vilket
bedöms ge positiva synergieffekter på den egna öppna kulturverksamheten. Föreningen genomför
under 2019 ett visions- och omorganisationsarbete.
Föreningen söker treårigt grundstöd för perioden 2020-2022 om 1 150 000 kr per år.
Underlag för beslut
• Exempel på planerad verksamhet 2020: Biografverksamhet för barn, unga och vuxna,
soppopera, teater för barn och vuxna, föreläsningar, utställningar, konserter, dans.
• För 2018 redovisas 12 729 timmar i lokalupplåtelse samt ca 68 000 besök. Upplåtelsen till
nolltaxeföreningar beräknas 2019 uppgå till 330 timmar, vilket motsvarar ca 25 000 kr i
kompensationsstöd 2020.
• Verksamheten, som idag till 90 procent bygger på uthyrning/upplåtelse av lokaler, ska enligt
en ny handlingsplan fokusera mer på publika program i samverkan med producenter, fria
aktörer, föreningar, studieförbund och volontärer. Samtidigt ska tyngdpunkten i uthyrningen
läggas på förenings- och nolltaxeverksamheter medan upplåtelsen till kommersiella aktörer
minskar.
• En ny Riksteaterförening, som möjliggör en turnéslinga, bildas tillsammans med olika
Folkets hus i Stockholms län. Föreningen presenterar ett eget kulturprogram med teater,
dans, konserter och föreläsningar med start på hösten 2020.
• Föreningen har för avsikt att samarbeta med skolor och Kulan för skolföreställningar på
dagtid.
• Under 2020 planeras för en förnyelse av webbplatsen vilket möjliggör bokning och
biljettförsäljning. Föreningens utbud och verksamhet tillgängliggörs för Årstabor och
medlemmar. Fler medarbetare med teknisk och marknadsföringskompetens anställs för att
ge bättre service till medlemmar och kunder.
• Stora insatser har gjorts under 2019 för att förbättra säkerheten i anläggningen; kameror,
personallarm och elektroniska nycklar. I det sammanhanget skapades också nya rutiner
kring öppning/stängning.
• Förmågan att driva verksamheten i god administrativ ordning bedöms som mycket god.
Kulturnämndens stöd motsvarar 20 procent av de samlade intäkterna medan hyresintäkterna
svarar för nästan hälften av intäkterna.
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Årsta folketshusförening beviljades 2017 treårigt grundstöd med 900 000 kr per år för
perioden 2017-2019. Föreningen söker på nytt treårigt stöd för perioden 2020-2022 med
1 150 000 kr per år.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas fullt ut vilket innebär ett förnyat och höjt treårigt
grundstöd om 1 150 000 kr per år (+250 000 kr) för perioden 2020 till 2022. För 2021 och 2022
föreslår förvaltningen ett intentionsbeslut, som gäller under förutsättning att den verksamhet som
presenteras i ansökan fullföljs och att budgetutrymmet för 2021 och 2022 medger stöd.
Det höjda och treåriga stödet motiveras av hög kvalitet i verksamhetens alla delar; stark lokal
förankring, välskött ekonomi, hög arrangörskompetens, samt att verksamheten bedrivs i ett
befolkningsmässigt expansivt område. Förvaltningen bedömer också att det pågående samarbetet
med Kulturhuset Stadsteatern kommer att ge en positiv effekt på den framtida verksamheten och
ytterligare stärka arrangörskompetensen. Samtidigt innebär det att de ekonomiska förutsättningarna
kommer att förändras när hyresperioden går ut.
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Åsö föreningsråd (Pumpan)
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
850
506
0
1 356

Förslag 2020 (tkr)
850 (treårigt stöd för
2018-2020)
613
1 463

Pumpan, som drivs av Åsö föreningsråd, är en samlingslokal i Norra Hammarbyhamnen. Lokalerna
ligger i bottenplan av en fastighet ägd av en bostadsrättsförening. Pumpan är en mötesplats för såväl
barn och ungdomar, funktionsvarierade, betalande gäster och pensionärer. Mötesplatsen har
beläggning klockan 8.00 till 22.00 veckans alla dagar. Åsö föreningsråd har en omfattande
upplåtelse, cirka 90 000 deltagare per år, och en stor del av upplåtelsen är till nolltaxade grupper
och särskilt till funktionsvarierade, exempelvis scoutverksamhet. Föreningsrådet har 130
medlemsföreningar och erbjuder service för befintliga föreningar men även service för de som vill
starta förening i området. Medlemsföreningarna arrangerar öppna program i mindre utsträckning.
Föreningen har beviljats treårigt grundstöd på 850 000 kr per år för 2018-2020.
Underlag för bedömning
Utifrån Åsö föreningsråds redovisning följer verksamheten de ambitioner som man beviljats
flerårigt stöd för. Därmed kan det tredje årets beviljade stöd utbetalas enligt tidigare beslut.
Förslag till beslut
Utöver tidigare beviljat treårigt grundstöd för 2018-2020 om 850 000 kr utgår 2020 ett
kompensationsstöd om 613 000 kr.
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Östermalms föreningsråd
Stödform
Grundstöd
Kompensationsstöd
Investeringsstöd
Summa stöd

Beviljat 2019 (tkr)
1 200
82
0
1 282

Förslag 2020 (tkr)
1 200
97
1 297

Östermalms föreningsråd har lokaler i Fältöversten vid Karlaplan. Kulturförvaltningen hyr
lokalerna av AMF som förstahandshyresgäst och hyr ut till Östermalms föreningsråd. Då hyran är
högre än stödet faktureras föreningsrådet överskjutande del. Lokalerna omfattar 640 kvm och har
sex bokningsbara rum. Eftersom samlingslokalen ligger i en bostadsfastighet är möjligheterna att
hyra ut till fester och arrangemang under helger begränsad. Östermalms föreningsråd bedriver i
huvudsak lokalupplåtelse till föreningar, mestadels pensionärer och en relativt stor andel
funktionsvarierade. Föreningsrådet söker ettårigt grundstöd om 1 400 000 kr.
Underlag för bedömning
• Föreningsrådet är primärt en lokalupplåtare för sina 60 medlemsföreningar, med inriktning
på bland annat bridge, politik och föreningsmöten. Exempel på planerad öppen verksamhet
2020: Fredagsdans, Jazzkvällar, Seniordagen med SPF.
• För 2018 redovisas 7 202 timmar i lokalupplåtelse samt ca 62 000 besök. Upplåtelsen till
nolltaxeföreningar har rapporterats till 1 416 timmar för 2019. Kompensationsstödet 2020
beräknas till 97 000 kr.
• Man uppvisar brister i marknadsföringen och planer saknas hur verksamheten ska kunna nå
exempelvis fler yngre.
• Kvaliteten på lokaler och service har förbättringspotential. Tillgängligheten är god men
teknisk utrustning och service behöver förbättras.
• Förvaltningen bedömer utvecklingsmöjligheterna som begränsade. Lokalernas belägenhet i
ett flerfamiljshus försvårar både möjligheten till kommersiell uthyrning kvällstid och
publika arrangemang. Visionerna för 2022 handlar om att göra samma saker som i dag men i
fräschare lokaler
• Den ekonomiska och administrativa ordningen bedöms som tillfredsställande. Aktören vill
öka självfinansieringsgraden genom ökad beläggning och hyreshöjningar och är mån om att
tänka sparsamt. Kulturnämndens stöd motsvarar 2019 ca 37 procent av de samlade
intäkterna medan andelen hyresintäkter uppgår till 54 procent.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår ett oförändrat grundstöd om 1 200 000 kr. Samlingslokalen fyller en viktig
funktion för framför allt äldre och funktionsvarierade. Föreningsrådet behöver samtidigt arbeta mer
aktivt för att öka den öppna programverksamheten samt få till stånd nya samarbeten och en större
blandning av generationer. För att ytterligare utveckla sin roll som samlingslokal behöver man
tänka nytt kring ekonomi och marknadsföring.

