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Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
2020-12-17

Föreningsbidrag för verksamhetsår 2021
Förslag till beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beviljar helt eller
delvis bidrag till följande föreningar:
Bandhagens scoutkår beviljas bidrag helt om 42 800 kr.
Brottsofferjouren Södra Stockholm beviljas bidrag delvis med
10 000 kr av det sökta bidraget på 53 296 kr.
Enskededalen.org beviljas bidrag delvis med 60 000 kr av det
sökta bidraget på 87 000 kr.
Drömstort beviljas bidrag delvis med 100 000 kr av det sökta
bidraget på 150 000 kr.
Föreningen Inkluderande Enskede beviljas bidrag helt med
15 000 kr av det sökta bidraget på 15 000 kr.
Föreningen Therese Lisungi beviljas bidrag delvis med 20 000
kr av det sökta bidraget på 96 000 kr.
Föreningen Stacken beviljas bidrag delvis med 24 000 kr av det
sökta bidraget på 98 000 kr.
Föreningen Årstafältet koloniområde beviljas bidrag delvis med
5 000 kr av det sökta bidraget på 30 000 kr.
Musketörerna i Rågsved beviljas bidrag delvis med 40 000 kr
av det sökta bidraget på 50 000 kr.
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PRO Enskede beviljas bidrag helt med 17 000 kr av det sökta
bidraget på 17 000 kr.
PRO Högdalen-Bandhagen-Örby beviljas bidrag delvis med
15 000 kr av det sökta bidraget på 20 000kr.
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PRO Solberga-Brännkyrka beviljas bidrag delvis med 7 000 kr
av det sökta bidraget på 20 000 kr.
PRO Stureby beviljas bidrag delvis med 8 000 kr av det sökta
bidraget på 10 000 kr.
PRO Årsta beviljas delvis med 80 000 kr av det sökta bidraget
på 209 000 kr
Projekt Rågsved beviljas bidrag delvis med 50 000 kr av det
sökta bidraget på 100 000 kr.
RSMH Söder om söder beviljas bidrag helt med 27 000 kr av
det sökta bidraget på 27 000 kr.
Rågsveds IF beviljas bidrag delvis med 120 000 kr av det sökta
bidraget på 149 000 kr.
SPF Seniorerna Enskededalen beviljas bidrag delvis med 8 000
kr av det sökta bidraget på 15 000 kr.
SPF Seniorerna Enskede-Årsta beviljas bidrag helt med 12 000
kr av det sökta bidraget på 12 000 kr.
SPF Seniorerna Stureby beviljas bidrag delvis med 8 000 kr av
det sökta bidraget på 15 000 kr.
SPF Seniorerna Vantör beviljas bidrag delvis med 20 000 kr av
det sökta bidraget på 35 000 kr.
Stockholm Sydost rödakorskrets beviljas bidrag delvis med
20 000 kr av det sökta bidraget på 35 000 kr.
Trädskolans seniorklubb beviljas bidrag delvis med 2 000 kr av
det sökta bidraget på 3 000 kr.
Ung Fritid Idrott och Kultur beviljas bidrag delvis med 70 000
kr av det sökta bidraget på 110 000 kr.
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Ung Motiverad och Ambitiös beviljas bidrag delvis med 15 000
kr av det sökta bidraget på 37 060 kr.
Äldrekontakt beviljas bidrag delvis med 20 000 kr av det sökta
bidraget på 26 800 kr.
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2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd avslår bidrag till
följande föreningar:
Teal school
Årsta scenfolk

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Jeanette Holmqvist
Avdelningschef Social omsorg
barn och unga

Sammanfattning
Inom ansökningsperioden har 29 föreningar ansökt om
föreningsbidrag till en sammanlagd summa på 2 174 456 kr.
Förvaltningen föreslår att
• 4 ansökningar beviljas i sin helhet
• 23 beviljas delvis
• 2 avslås.
Sammantaget föreslås 825 800 kr fördelas bland de 27 godkända
ansökningarna.
Bakgrund
I Enskede Årsta Vantör stadsdelsnämnds Riktlinjer för
föreningsbidrag anges två olika slags föreningsstöd tillgängliga för
föreningar att söka; aktivitetsstöd och verksamhetsstöd.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen Social omsorg Barn och unga.
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Ärendet
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd har som mål att genom
föreningsbidragen stärka civilsamhället och stödja det lokala
föreningslivet. Föreningarna som får bidrag ska följa de
demokratiska värderingar som råder i samhället och främja
jämställdhet, delaktighet, folkhälsa, frihet från våld samt motverka
diskriminering.

Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2020/115
Sida 4 (9)

Synpunkter och förslag
Bandhagens scoutkår
Föreningen driver scoutverksamhet för barn och unga och har sökt
verksamhetsbidrag för hyreskostnader.
Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas helt med 42 800 kr.
Brottsofferjouren södra Stockholm
Föreningen erbjuder stöd för brottsoffer och deras närstående i ett
större geografiskt område. Föreningen söker 53 296 kr för att
finansiera verksamheten.
Brottsofferjouren har verksamhet över hela södra Stockholm. De
hjälper via mail och telefon men även på plats i deras kansli som
ligger i Farsta. Föreningen söker för att genomföra utbildning av
nya volontärer samt bidrag till telekostnader. De söker också för att
utbilda 14 volontärer som ska arbeta i relation till Enskede-ÅrstaVantör och fem andra stadsdelsområden. Beloppet föreningen
ansöker om avser för alla volontärers utbildning och samtliga 22
volontärers telefonkostnader. Eftersom de vänder sig till fem andra
stadsdelsområden bedömer stadsdelsförvaltningen att det är rimligt
att tillstyrka 10 000 kr.
Förvaltningen föreslår att delvis bevilja bidrag med 10 000 kr.
Drömstort
Föreningen bedriver läxhjälpsverksamhet, ledarskapsutbildningar,
spontanidrott och stöd till nyanlända. Föreningen söker 150 000 kr i
verksamhetsstöd för att bekosta hyres-, material- och
administrationskostnader samt enklare förtäring i samband med
aktiviteterna. Bidrag har även sökts från Gålöstiftelsen.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas delvis med 100 000 kr i
verksamhetsstöd.
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Enskededalen.org
Föreningen arrangerar olika aktiviteter med syfte att öka tryggheten
och engagemanget från boende i området Dalen. Föreningen söker
87 000 kr för kostnader för projekten Humans of Dalen, Dalen
Talks, informationsmöten samt löpande administration.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas delvis med 60 000 kr i
verksamhetsstöd.
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Föreningen Therése Lisungi
Föreningen bedriver verksamhet för kongolesiska kvinnor och män
och arbetar för att minska våld i nära relationer och öka kvinnors
egenmakt. Föreningen söker 96 000 kr i aktivitetsstöd för att
genomföra temadagar, workshops, konferenser och kulturella
arrangemang.
Några av dessa aktiviteter bedöms som svåra att genomföra i och
med det rådande pandemiläget. Aktivitetsbidrag kan sökas under
våren för fler evenemang som då kanske är genomförbara.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas delvis med 20 000 kr.
Föreningen Stacken
Föreningen bedriver parkleksverksamhet för barn och unga i
Ormkärr/Hagsätra. Föreningen söker 98 000 kr i aktivitetsbidrag för
kulturella aktiviteter i parkleken och vår- och höstfester.
Stacken har ett IOP-avtal med Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd. Avtalet reglerar den vanliga verksamheten men
föreningen har sökt aktivitetsbidrag för vår- och höstfester med
hoppborgar och ansiktsmålning m.m. De kostnaderna bedöms inte
kunna genomföras som det ser ut med rådande restriktioner.
Föreningen har även ansökt om att köpa in teaterföreställningar, de
flesta med barn och föräldrar blandat. Stadsdelsförvaltningen har
bedömt det som mindre troligt att de för närvarande skulle kunna
genomföra dessa aktiviteter säkert men att det kan förändras längre
fram under året. Föreningen föreslås få bidrag för två
teaterföreställningar och informeras om att de kan söka om
aktivitetsbidrag under våren igen om läget då förändrats.
Förvaltningen föreslår att bidraget beviljas delvis med 24 000 kr.
Föreningen Årstafältets koloniområde
Föreningen erbjuder odlingsmöjligheter i ett koloniområde på
Årstafältet. Föreningen söker 30 000 kr i bidrag för barnaktiviteter
på föreningens vårmarknad, bl.a. ponnyridning, ansiktsmålning och
planteringsmaterial.
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Förvaltningen föreslår att bidrag beviljad delvis med 5 000 kr.
Inkluderande Enskede
Föreningen bedriver aktiviteter för att skapa möten mellan
nyanlända och etablerade svenskar. Föreningen söker 15 000 kr för
att bekosta material, förtäring och försäkringar.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas helt med 15 000 kr.
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Musketörerna i Rågsved
Föreningen arbetar med guidning/lotsningar av kvinnor och män
med missbruksproblem och deras närstående i kontakten med
myndigheter. Föreningen söker 50 000 kr för att bekosta hyra,
förbrukningsmaterial, kostnader för guidningar samt
personalkostnader.
Förvaltningen föreslår att bidraget beviljas delvis med 40 000 kr.
PRO Enskede
Föreningen aktiverar äldre i området genom att erbjuda regelbunden
mötesverksamhet, studiecirklar, gemensamma luncher och
friskvårdsaktiviteter. Förening söker 10 000 kr i bidrag för att
bekosta verksamheten.
Förvaltningen föreslår att bidraget beviljas helt med 10 000 kr.
Högdalen Bandhagen
Föreningen bedriver fritids- och studieverksamhet för pensionärer i
Högdalen, Bandhagen och Örbyområdet genom mötesverksamhet
och studiecirklar. Föreningen söker totalt 37 000 kr i
verksamhetsstöd och aktivitetsstöd för att finansiera löpande
mötesverksamhet och aktiviteter.
Förvaltningen föreslår att bidrag delvis beviljas med 32 000 kr.
PRO Solberga-Brännkyrka
Föreningen bedriver fritids- och mötesverksamhet för pensionärer i
bl.a. Östberga och Årsta. Föreningen söker 20 000 kr i bidrag för
verksamhetskostnader.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas delvis med 7 000 kr.
PRO Stureby
Föreningen aktiverar äldre i området genom att erbjuda regelbunden
mötesverksamhet, studiecirklar och friskvård. Föreningen söker 10
000 kr i bidrag för att bekosta aktiviteterna.
Förvaltningen föreslår att bidrag delvis beviljas med 8000kr.
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PRO Årsta
Föreningen bedriver öppen mötesverksamhet, föreläsningar,
studieresor och friskvårdsaktiviteter för pensionärer. Föreningen
söker 209 000 kr i verksamhetsstöd och aktivitetsstöd för att
bekosta hyreskostnader, värvningsverksamhet samt aktiviteter.
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Förvaltningen föreslår att bidrag delvis beviljas med 50 000 kr.
Projekt Rågsved – Föreningen bedriver olika aktiviteter som syftar
till att öka lokalt engagemang från boenden i Rågsved. De anordnar
bl.a. nattvandringar, guidning i myndighetskontakter och aktiviteter
för unga. Föreningen söker 100 000 kr i verksamhetsstöd för
hyreskostnader och bredband.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas delvis med 50 000 kr för
verksamhetskostnader.
RSMH Söder om Söder
Föreningen bedriver öppen verksamhet i form av studiecirklar, stöd
och råd vid myndighetskontakt samt sociala tillställningar för vuxna
med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Föreningen söker 27 000 kr i
bidrag för verksamheten.
Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas helt med 27 000 kr.

Rågsveds IF
Föreningen bedriver fotboll-, dans-, och basketverksamhet för flickor
och pojkar i Rågsved. Genom bl.a. veckovisa träningar, uppsökande
arbete och öppna träningstillfällen syftar föreningen till att öka
aktiviteten bland målgruppen. Föreningen söker dels aktivitetsstöd för
att bekosta ledare, material för drop-in-träning samt fotbollsfritids
under året, totalt 149 000 kr.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas delvis med 120 000 kr.

SPF Seniorerna Enskededalen
Föreningen aktiverar äldre genom att ta tillvara sina medlemmars
intressen och bryter äldres isolering genom aktiviteter. Föreningen
söker 15 000 kr för att bekosta aktiviteter.
Förvaltningen föreslår att bidraget delvis beviljas med 8 000.

SPF Seniorerna Stureby
Föreningen aktiverar äldre genom att anordna månadsmöten, utflykter,
föredrag och trivselaktiviteter. Söker 12 000 kr i bidrag för att bekosta
mötesverksamhet och sociala aktiviteter.
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Avdelning Social omsorg barn och unga

Förvaltningen föreslår att ansökan delvis beviljas med 8000 kr.
Föreningen kompletterar samt tillför ett mervärde till förvaltningens
ordinarie verksamhet.
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SPF Seniorerna Enskede-Årsta
Föreningen aktiverar äldre genom att ta tillvara sina medlemmars
intressen och bryter äldres isolering genom aktiviteter. Föreningen
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söker 12 000 kr i bidrag för att bekosta tryckning och distribution av
programblad.
Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas i sin helhet med 12 000 kr.

SPF Seniorerna Stureby
Föreningen syftar till att aktivera äldre och minska isolation genom
aktiviteter och mötesverksamhet. Föreningen söker 15 000 kr i
verksamhetsstöd för att bekosta mötesverksamhet och
aktivitetskostnader.
Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas delvis med 8000 kr.

SPF Seniorerna Vantör
Föreningen aktiverar äldre genom att anordna olika sammankomster
såsom månadsmöten, föreläsningar och aktiviteter. Söker 35 000 kr i
bidrag för bekosta verksamheten.
Förvaltningen föreslår att ansökan delvis beviljas med 20 000 kr.

Stockholm Sydost rödakorsetkrets
Föreningen bedriver öppen verksamhet i deras lokal för målgruppen
äldre och ensamkommande ungdomar. Föreningen söker 30 000 kr i
bidrag för verksamhetskostnader.
Förvaltningen föreslår att bidrag delvis beviljas med 20 000.
Trädskolans seniorklubb
Föreningen aktiverar äldre genom att erbjuda regelbunden
mötesverksamhet. Föreningen söker 3 000 kr i bidrag för att bekosta
verksamheten.
Förvaltningen föreslår att bidraget beviljas med 2000 kr då
föreningen anordnar aktiviteter som är öppna för alla seniorer.
Ung fritid
Föreningen arbetar med att ordna olika aktiviteter för barn och unga
i stadsdelsområdet. Föreningen söker totalt 110 000 kr för
evenemangskostnader och projektledning av en festival i januari
2021 samt löpande mötes- och studieverksamhet för sina
medlemmar under året.
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Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas delvis med 70 000 kr för
att genomföra Wintergames för barn och unga samt för löpande
mötesverksamhet och aktiviteter under året.
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Ung Motiverad & Ambitiös
Föreningen bedriver spontanidrott för ungdomar genom veckovisa
aktiviteten Drive in fotboll och söker 37 060 kr i bidrag för
ledararvoden och materialkostnader.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas delvis med 15 000 kr för
materialkostnader och ledararvoden.
Äldrekontakt
Föreningen organiserar gruppträffar för äldre där volontärer
assisterar med transport och fika. Föreningen söker 26 800 kr för
workshop- och mötesverksamhet för volontärerna.
Förvaltningen föreslår att bidrag delvis beviljas med 20 000 kr.
Teal school
Föreningens ansökan gäller uppstart av en verksamhet, s.k.
Livskunskapshubbar, i lokaler i Gamla stan. Merparten av ansökan
syftar till att finansiera löner och verksamheten skulle heller inte
vara verksam inom stadsdelsområdet. Inget av detta är förenligt
med stadsdelsnämndens gällande riktlinjer för föreningsbidrag.
Årsta scenfolk
Föreningen söker verksamhetsstöd för att producera en
teaterföreställning och hänvisas till Kulturförvaltningen då det inte
ryms inom gällande riktlinjer för föreningsbidrag.

Bilaga
1. Riktlinjer för föreningsbidrag.
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