Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

Handläggare
Gunilla Olsson
Telefon: 08-508 23 678

Tjänsteutlåtande
Dnr 103-2017-5.4
Sida 1 (17)
2017-04-27

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd, 2017-05-18

Fördelning av verksamhetsbidrag 2017
Förvaltningens förslag till beslut
Hägersten Liljeholmens stadsdelsnämnd beviljar lokala föreningar
verksamhetsbidrag i enlighet med vad som
redovisas på sidorna 7-17 i detta tjänsteutlåtande med
totalt 391 500 kronor.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
avdelningschef

Sammanfattning
Verksamhetsbidraget syftar till att stödja det lokala kultur- och
föreningslivet i stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen. Bidrag
kan beviljas till föreningar och organisationer som på lokal nivå
kompletterar och stödjer den verksamhet som nämnden bedriver.
Bidraget ska utgöra stöd till den direkta verksamheten och beviljas
en gång per år. Verksamhet för barn, ungdomar, äldre och personer
med funktionsnedsättning ska prioriteras. Utöver det prioriteras
verksamheter som är generationsöverskridande, liksom föreningar
som har inkluderande verksamhet för och med nyanlända.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen. Ärendet har
behandlats i samverkansgrupp 2 maj och i förvaltningsgrupp
9 maj 2017.
Bakgrund
Varje år kan stadsdelsnämnderna i Stockholm bevilja bidrag till
lokala föreningar för att understödja verksamheter som bedöms som
värdefulla för samhället som helhet och som ett komplement till
stadens egna verksamheter. Föreningar med lokalt förankrad
verksamhet i Hägersten-Liljeholmen kan därför ansöka om
verksamhetsbidrag eller arrangörsstöd av Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd. Utöver dessa sökbara bidragsformer utgår ett
generellt bidrag till barn inom förskola för kulturaktiviteter.
År 2017 har 23 ideella föreningar sökt verksamhetsbidrag, varav
11 föreningar vänder sig till personer över 65 år, 11 till alla åldrar
och 1 förening vänder sig specifikt till barn och ungdomar.
De flesta av de föreningar som vänder sig till äldre personer är
PRO- och SPF föreningar, som har syftet att ta till vara äldres
intressen och ge medlemmarna information i viktiga frågor som
berör äldre. En viktig uppgift för dessa föreningar är också att
erbjuda social och meningsfull samvaro. I sina program erbjuder
föreningarna många friskvårdande aktiviteter med fysisk rörelse
som t.ex. gympa och qigong och även mentalt stimulerande
aktiviteter som utbildning, kulturella evenemang, studieresor etc.
Även Stockholms läns dövas pensionärsförening har denna
inriktning.
I en pensionärsförening, ÖBK Veteranerna ägnar sig medlemmarna
åt sitt specialintresse, fritidsbåtar. Föreningen Veteranringen har
syftet att skapa trygghet för medlemmarna genom
trygghetsringningar och föreningen Äldrekontakt har syftet att
genom volontärer i alla åldrar bryta isoleringen för äldre personer.
Nästan alla föreningar som vänder sig till äldre personer har flest
kvinnliga medlemmar. Undantaget är ÖBK Veteranerna som har
flest manliga medlemmar. Skillnaden i könsfördelning är dock inte
väsentligt avvikande med tanke på demografiska förhållanden.
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Av de föreningar som vänder sig till alla åldrar har flertalet en
kulturinriktning och de flesta ordnar aktiviteter som inte bara
föreningarnas medlemmar deltar i utan är tillgängliga för alla
medborgare i stadsdelen.
Ateljéföreningen Vinterviken påbörjade förra året en speciell barnoch ungdomssatsning och samarbetade med Aspuddens skola.
Föreningen fortsätter med detta i år.
Kulturföreningen Tellus som driver kvartersbiografen Tellus i
Midsommarkransen visar inte bara film utan har också en
verksamhet med café, poesikvällar, föredrag och ett musikprogram.
Under våren är föreningen värd för en välkomstfest för nyanlända
som har fått bostäder i Midsommarkransen.
Föreningen Midsommargården bildades 2013 för att tillsammans
med gymnasiesärskolan Kung Saga driva och utveckla
verksamheten i hemgården Midsommargården. Föreningens mål är
att vara ett ”kulturhus” där många olika sorters människor kan
mötas och en mängd olika evenemang och aktiviteter anordnas av
föreningen.
Föreningen Kultur i Aspudden, Hökmossens gård och Hägerstens
hembygdsförening knyter särskilt an till stadsdelens lokala historia.
Hägerstens hembygdsförening har ett arkiv med bilder,
tidningsurklipp m.m. och anordnar utställningar och föreläsningar.
Föreningen Hökmossens gård har bl.a. som syfte att bevara
Hökmossens gård. De anordnar också ett löpande kulturprogram i
samband med aktiviteten ”Söndagscafé”.
Föreningen Kultur i Aspudden anordnar bl.a. en visfestival i
Vinterviken och har guidade visningar i Aspudden med omnejd.
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En förening, Föreningen DHR Söder om söder riktar sig särskilt till
personer med fysisk funktionsnedsättning och ordnar aktiviteter och
social samvaro.
Föreningen Fenix erbjuder aktiviteter, social samvaro och
arbetsträning för personer i utanförskap.
Vintervikens trädgård driver en ekologisk visningsträdgård med
odlingsprojekt för äldre, funktionshindrade och barn. Föreningen
anordnar också vissa kulturaktiviteter i trädgården.
Bara en av de föreningar som har ansökt om verksamhetsbidrag
2017 riktar sig särskilt till unga. Det är Örnsbergs scoutkår.
De föreningar som huvudsakligen riktar sig till vuxna, men också
satsar en del på verksamheter för barn är kulturföreningen Tellus,
som varje söndag visar matinéer med kvalitetsfilm för barn och
skolbioföreställningar, Ateljéföreningen Vinterviken, som har
konstnärliga workshops för klasser från Aspuddens skola och
Vintervikens trädgård som har särskilda odlingsprojekt för barn.
En förening satsar särskilt på generationsöverskridande
verksamheter. Det är föreningen Midsommargården som har
inskrivet i sina stadgar att föreningen ska erbjuda kulturella och
sociala verksamheter som riktar sig till olika åldersgrupper.
Av de 23 föreningar som har ansökt om bidrag har 17 föreningar en
majoritet av kvinnliga medlemmar, fem föreningar har en jämn
könsfördelning och en förening, ÖBK, har lite fler manliga än
kvinnliga medlemmar.
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Riktlinjer
Föreningar med lokalt förankrad verksamhet i HägerstenLiljeholmen kan ansöka om verksamhetsbidrag eller arrangörsstöd
och avser bidrag för innevarande år. Senaste ansökningsdag för
verksamhetsbidrag är den 31 mars. Arrangörsstöd kan sökas vid två
tillfällen; senast den 31 mars och den 31 juli. Utgångspunkten är att
endast en av bidragsformerna söks; verksamhetsbidrag eller
arrangörsstöd. Föreningar som söker verksamhetsbidrag och som
avser anordna enskilda utåtriktade arrangemang ska enligt
riktlinjerna medräkna denna kostnad i ansökan om
verksamhetsbidrag. Beslut om arrangörsstöd fattas av
avdelningschefen för administrativa avdelningen.
Grundläggande villkor för att beviljas bidrag är att:
 verksamheten är ideell och uppbyggd på demokratiska
principer och värderingar, partipolitiskt och religiöst
obunden, samt i den mån det är möjligt öppen för
engagemang för nya medlemmar
 verksamheten har en inriktning som överensstämmer med
stadens övergripande mål, däribland Stockholm som en
jämställd stad, där makt och resurser fördelas lika
 det bedöms finnas tillräckliga förutsättningar för att
genomföra verksamheten.
 det erbjuds en social kontakt som bidrar till att bryta
isolering
 verksamheten är beredd att samverka med
stadsdelsförvaltningen
Verksamheter riktade till barn, ungdomar, äldre och personer med
funktionsnedsättning prioriteras. Utöver det prioriteras
verksamheter som är generationsöverskridande, liksom föreningar
som har inkluderande verksamhet för och med nyanlända.
Beslut om reviderade riktlinjer för lokala verksamhetsbidrag och
arrangörsstöd togs av stadsdelsnämnden 2 februari 2017.
Information angående ansökan om verksamhetsbidrag
Information om bidrag till lokala föreningar och organisationer
finns på Hägersten-Liljeholmens webbsida. Inför varje
ansökningsperiod sätts annons in i tidningen ”Mitt i Söderort”. I år
har information också funnits på stadsdelsförvaltningens
Facebooksida.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att 391 500 kronor utdelas som
verksamhetsbidrag i enlighet med vad som anges i
sammanställningen sidorna 7-17 i tjänsteutlåtandet.
Två föreningar, LärOlika och FHBD föreslås få avslag på ansökan.
När det gäller fördelningen till pensionärsföreningarna gäller
samma princip som de sex senaste åren, dvs. ett grundbidrag utgår
med 5 000 kr och resterande medel fördelas efter medlemsantal.
Ingen förening föreslås få mer medel än de ansökt om.
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Sammanställning
Förening

Ansökt
2017

Förslag 2017

PRO Fruängen-Västertorp

35 000

40 000

35 000

PRO Liljeholmen

25 000

26 000

25 000

PRO Aspudden

14 000

0

0

PRO Mälarhöjden

14 000

0

0

PRO Kransen-Åsen

22 500

33 000

23 000

0

28 000

28 000

SPF Fruängen

33 500

70 000

33 500

SPF Mälarhöjden-Hägersten

46 000

48 000

46 000

SPF Hägersten-Liljeholmen

21 000

21 000

21 000

Äldrekontakt

2 000

20 000

2 000

Brännkyrka Veteranring

5 000

10 000

5 000

BTK Åsen

2 000

0

0

ÖBK Veteranerna

2 000

4 000

2 000

5 000

5 000

5 000

Föreningen Midsommargården

20 000

65 000

20 000

Eollshälls 4-H

25 000

0

0

Kulturföreningen Tellus

17 000

75 000

17 000

Ateljéföreningen Vinterviken

10 000

70 000

10 000

Hägerstens hembygdsförening

8 000

10 000

8 000

Kulturföreningen Hökmossens gård

8 000

20 000

8 000

Föreningen Kultur i Aspudden

8 000

18 000

8 000

Vintervikens industrihistoriska förening

2 000

0

0

Föreningen hörselskade och döva barn

2 000

0

0

DHR Söder om söder

20 000

30 000

20 000

Röda Korset Hägersten

10 000

0

0

Föreningen Fenix

50 000

400 000

50 000

Vintervikens trädgård

15 000

45 000

15 000

Örnsbergs scoutkår

10 000

PRO Hägersten

Stockholms läns dövas
pensionärsförening

40 000

10 000

LärOlika

20 000

0

FHBDF

20 000

0

1 118 000

391 500

Summa
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Föreningar
Antal medlemmar 450

Förening

PRO Fruängen-Västertorp

Kvinnor 74,25%
Män 25,75

%

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

35 000

40 000

35 000

Beskrivning

PRO Fruängen-Västertorp är en ideell lokalförening inom
Pensionärernas riksorganisation som aktiverar pensionärerna i
Fruängen-Västertorp med läsecirklar, resor, friskvård, körsång,
målargrupp, hantverksgrupp, samt underhållning med kaffe och
smörgåsar.

Antal medlemmar 320

Förening

Kvinnor 220

PRO Liljeholmen

Män 100

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

25 000

26 000

25 000

Beskrivning

PRO Liljeholmen är en sammanslagning av tidigare PRO Gröndal
och PRO Nybohov-Liljeholmen. Föreningens syfte är att skapa
social gemenskap, ta tillvara medlemmarnas intressen, samt bedriva
friskvård, utbildning, studier och kulturell verksamhet.
Antal medlemmar 254

Förening

173
Män 81
Kvinnor

PRO Kransen-Åsen
Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

22 500

33 000

23 000

Beskrivning

PRO Kransen-Åsen är en lokalförening inom Pensionärernas
riksorganisation. Föreningen ordnar aktiviteter, studier, friskvård
och kulturell verksamhet och bedriver medlemsrekrytering och
medlemsvård. Föreningen syftar till att ta tillvara pensionärernas
intressen, skapa gemenskap mellan medlemmarna och
sammanhållning mellan olika pensionärsgenerationer.
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Antal medlemmar 312

Förening

204
Män 81
Kvinnor

PRO Hägersten
Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

----------

28 000

28 000

Beskrivning

PRO Hägersten är en sammanslagning av tidigare PRO Aspudden
och PRO Mälarhöjden. Föreningens mål är att skapa
sammanhållning och stöd mellan olika pensionärsgenerationer och
gemenskap mellan medlemmarna, ta till vara äldres intressen och
erbjuda verksamheter som är friskvårdande och/ eller mentalt
stimulerande.

Antal medlemmar 469

Förening

SPF Seniorerna Fruängen

Kvinnor 323
Män 146

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

33 500

70 000

33 500

Beskrivning

SPF Fruängen är en lokal förening inom Sveriges
pensionärsförbund (SPF) vars syfte är samla pensionärerna i
Fruängen med omnejd, att tillvarata medlemmarnas intressen och
informera dem om äldrefrågor, samt att verka för gemenskap,
trygghet och trivsel.

Antal medlemmar

Förening

SPF Seniorerna Mälarhöjden –
Hägersten

547

403
Män 144
Kvinnor

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

46 000

48 000

46 000

Beskrivning

Föreningens syfte är att ta till vara äldres intressen, informera i
frågor som rör äldre, skapa gemenskap och erbjuda medlemmarna
friskvårdande och mentalt stimulerande aktiviteter.
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Antal medlemmar 247

Förening

Kvinnor 172

SPF Seniorerna

Män 75

Hägersten-Liljeholmen
Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

21 000

21 000

21 000

Beskrivning

SPF Hägersten-Liljeholmen är en lokalförening inom Sveriges
pensionärsförbund (SPF). Föreningens syfte och mål är att
informera medlemmarna i frågor som berör dem, verka för
gemenskap, trygghet och trivsel, aktivt verka för att rekrytera nya
medlemmar och i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse
mellan generationerna.

Förening

Antal medlemmar i Hägersten-

Stockholms läns dövas
pensionärsförening

Liljeholmen

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

5000

5000

5000

6
Kvinnor 65 %
Män 35 %

Beskrivning

Stockholms läns dövas pensionärsförening (SLDF) är ansluten till
Sveriges Dövas Pensionärsförbund. Föreningens ändamål är att hos
myndigheter och allmänheten framhålla teckenspråkets centrala
betydelse för teckenspråkiga pensionärers gemenskap, självkänsla
och kulturella identitet, arbeta för att teckenspråkiga pensionärer
som behöver vård och omsorg får detta i en teckenspråkig miljö och
att arbeta för att information från myndigheter och media till
teckenspråkiga pensionärer sker på teckenspråk. Föreningen som
driver sin verksamhet i Stockholms Dövas förenings lokaler i
Johanneshov erbjuder många aktiviteter som döva äldre kan ta del
av, exempelvis pensionärsträffar med olika tema och aktiviteter,
resor och utflykter.
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Antal medlemmar 17

Förening

Kvinnor 95

Äldrekontakt

Män 5

%

%

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

2000

20 000

2 000

Beskrivning

Föreningens syfte är att främja hälsa och välbefinnande hos äldre
genom att bryta isolering. Föreningens koncept bygger på att några
av volontärerna öppnar sina hem och bjuder små grupper av äldre
på fika, medan andra volontärer hjälper till med ledsagning till och
från träffarna. Föreningen kan också hjälpa till med bara
ledsagning. Föreningen finns i Stockholm med omnejd, Uppsala
och Göteborg. Det angivna medlemsantalet avser medlemmar i
Hägersten-Liljeholmens stadsdel.

Antal medlemmar 25

förening

Brännkyrka veteranring

Kvinnor 18
Män 7

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

5 000

10 000

5 000

Beskrivning

Brännkyrka veteranring bedrivs inom stadsdelarna Älvsjö och
Hägersten-Liljeholmen. Anslutna personer ”ringare” ringer på
förmiddagen varje dag upp en telefonsvarare och uppger sitt namn
och telefonnummer. De inkomna meddelandena kontrolleras mot en
lista av föreningens ”avprickare”. Om en ringare inte har meddelat
sig är det avprickarens uppgift att i första hand ringa upp personen.
Om ringaren inte kan nås kontaktas en anhörig eller en annan
person som ringaren anvisat. Går det inte heller att få kontakt med
denna person måste avprickaren göra efterforskningar. Syftet är att
öka tryggheten för anslutna ringare. I veteranringens koncept ingår
att det ska vara två ”träffar” per år där ringare och avprickare får
tillfälle att bekanta sig med varandra under trevliga former. Av detta
skäl anordnas en vår- och en höstträff för anslutna ringare och
avprickare.
Älvsjö stadsdelsförvaltning svarar för telefonkostnader,
kontorslokal med telefoner, dator och skrivare, samt
kopieringskostnader.
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Antal medlemmar 27

Förening

ÖBK Veteranerna (Örnsbergs
båtklubb)

Kvinnor 8
Män 12

Beviljat belopp 2016

Ansöker om

Förslag

2 000

4 000

2 000

Beskrivning

ÖBK Veteranerna har till syfte att samla pensionerade medlemmar
inom Örnsbergs båtklubb för olika aktiviteter och gemensam
trevnad. Verksamhetsbidraget för 2016 har använts till del av
kostnaderna för förtäring vid möten.

Antal medlemmar 205

Förening

Föreningen Midsommargården

Kvinnor 145
Män 60

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

20 000

65 000

20 000

Beskrivning

Föreningen Midsommargården är en ideell förening som bildades
våren 2013 för att tillsammans med gymnasiesärskolan Kung Saga
driva och utveckla verksamheten i hemgården Midsommargården.
Föreningens mål är att Midsommargården ska vara ett modernt
kulturhus och en mötesplats där kurser, ungdomsverksamhet, lokala
utövare, skola, boende i området och närsamhället verkar under
samma tak. Midsommargårdens kärnvärden är mångfald, möten och
möjligheter och i stadgarna står det att föreningen ska erbjuda
kulturella och sociala verksamheter som riktar sig till olika
åldersgrupper. Föreningen verkar aktivt för att samverka med olika
aktörer i närsamhället.
Föreningens mål för 2017 är bland annat att utveckla arbetet med
ungdomar i riskzonen, i samarbete med närsamhället utveckla
verksamheter som riktar sig till olika åldersgrupper med syfte att
verka för en social gemenskap, utveckla arbetet med att nå personer
med annan etnisk bakgrund i syfte att verka för etnisk mångfald i
föreningen, arbeta för att kung Sagas elever blir en mer aktiv del i
föreningens verksamhet, utveckla möjligheter för socialt utsatta
grupper att ta sig in i arbetslivet och erbjuda estetiska aktiviteter
med syfte att utveckla individers personliga kreativa uttryck.
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Antal medlemmar 50-60

Förening

Kulturföreningen Tellus

50%
Män ca 50 %
Kvinnor ca

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

17 000

75 000

17 000

Beskrivning

Kulturföreningen Tellus mål är att genom främst ideellt arbete,
partipolitiskt oberoende, på självständig grund och utan vinstsyfte
driva biografen Tellus i Midsommarkransen för att främja det
sociala och kulturella livet i Hägersten. Föreningen visar inte bara
film utan har också en verksamhet med café, poesikvällar, föredrag
och ett musikprogram. Under våren är föreningen värd för en
välkomstfest för nyanlända som har fått bostäder i
Midsommarkransen.

Antal medlemmar 13

Förening

Ateljéföreningen Vinterviken

Kvinnor 6
Män 7

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

20 000

70 000

10 000

Beskrivning

Ateljéföreningen Vinterviken är en ideell förening med uppgift att
värna om Vintervikens unika miljö, att verka för kontakt med
allmänheten och att utveckla konstnärliga metoder. För sökta medel
planerar föreningen att arrangera öppna hus, kurser för konstelever
och allmänheten, visning av området och ateljéerna.
Föreningen planerar att 2017 fortsätta anordna aktiviteter för elever
i Aspuddens skola i form av konstnärliga workshops.

Antal medlemmar 492

Förening

Hägerstens hembygdsförening

Kvinnor 260
Män 232

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

8 000

10 000

8 000

Beskrivning
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Hägerstens hembygdsförening har till ändamål att värna om och
vårda Hägerstens församlings område, dess miljö och kulturarv och
föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen har under
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sin drygt 50-åriga verksamhet samlat på sig ett stort material i form
av bilder, klipp etc. Varje år ges skrifter ut med berättelser och
bilder. Föreningen anordnar utställningar, föreläsningar,
studiecirklar m.m.

Antal medlemmar 185

Förening

Kulturföreningen Hökmossens
Gård
Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

8 000

20 000

8 000

Beskrivning

Kulturföreningen Hökmossens Gård har till syfte att främja kultur
och föreningsliv i Hägersten och föra kulturarvet vidare till
kommande generationer, samt att bevara Hökmossens Gård för
fortsatt föreningsverksamhet. Sökta medel kommer i första hand att
ingå i gårdens alla kulturprogram

Antal medlemmar 40

Förening

Föreningen Kultur i Aspudden

35
15

Kvinnor
Män

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

8 000

18 000

8 000

Beskrivning

Föreningen Kultur i Aspudden har till syfte att arbeta och utveckla
kulturliv i Aspudden med omnejd och för samhällsstöd till kulturell
verksamhet som befrämjar upplysning, utbildning och demokrati,
samt samverka även med andra kulturella aktörer i stadsdelen. 2017
planerar föreningen att arrangera guidning i Aspudden i samarbete
med stadsmuseet, visfestival i Vinterviken, m.m.

Antal medlemmar 42

Förening

Kvinnor 54 %

DHR Söder om söder

Fördelning av verksamhetsbidrag 2017

Män 46 %

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

20 000

30 000

20 000
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Beskrivning

DHR Söder om söder är en lokal förening till de handikappades
riksförbund med verksamhet i de södra förorterna. Föreningens mål
är att ordna träffar av social karaktär med kulturinslag och planerar
för 2017 att ordna bussresor med liftbuss, lördagscafé med
underhållning en gång i månaden, midsommarfest m.m.

Antal medlemmar 250

Förening

Kvinnor 170

Föreningen Fenix

Män 80

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

50 000

400 000

50 000

Beskrivning

Föreningen erbjuder gemenskap för människor (t e x äldre,
sjukskrivna, arbetslösa) genom en mötesplats som har öppet 10-16
varje vardag, olika aktiviteter och möjlighet till ideellt arbete,
självhjälpsgrupper och väntjänst och att erbjuda arbetsträning för
personer som står långt från arbetsmarknaden, t. ex.
funktionshindrade och långtidssjukskrivna.
Föreningens målformulering:
”Verksamhetens mål, förutom gemenskap, glädje och tillhörighet är
möjligheten för individen att växa och må bra, ta ett nästa steg i
arbetslivet eller bara njuta av gemenskapen, att använda sin
kreativitet för egna och andras välbefinnande, att kunna känna både
inre och yttre sammanhang. Att bygga broar mellan människor med
olika levnadsvillkor och bakgrund, att skapa möjligheternas
mötesplats.
Fenix erbjuder arbetsträning, praktik och volontärarbete för de som
önskar och har behov av att återgå till arbetslivet. Målet är att skapa
en plattform för människor att återfå kraften att ingå i
arbetsmarknaden.”
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Antal medlemmar 250

Förening

Vintervikens trädgård

Kvinnor 170
Män 80

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

15 000

45 000

15 000

Beskrivning

Vintervikens trädgård driver en ekologisk visningsträdgård med
odlingsprojekt för äldre, funktionshindrade och barn. I trädgården
finns ett café, en handikappanpassad kolonistuga och upphöjda
odlingsbäddar som är tillgängliga för rullstolsburna. Föreningen
anordnar också en del kulturaktiviteter i trädgården.

Antal medlemmar 273

Förening

Örnsbergs scoutkår

Kvinnor 132
Män 141

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

10 000

40 000

10 000

Beskrivning

Svenska scoutförbundet är en självständigt arbetande ideell förening
med syfte att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla
medborgare i såväl det lokala som globala samhället. 2017 planerar
Örnsbergs scoutkår att arrangera veckovisa möten för 9 avdelningar
med 216 scouter i åldrarna 8-25 år, ett flertal olika helgutfärder,
sommarläger på Vässarö för 8-10 åringar, fjällvandring i Abisko för
12-15 åringar och flottfärd i Värmland för 15-19 åringar.

Antal medlemmar 43

Förening

Kvinnor 28

LärOlika

Män 15

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag till beslut

------------

20 000

avslag

Föreningens syfte är att verka för ömsesidigt respektfulla möten och
samtal mellan människor från olika delar av samhället. Det
föreningen gör är att anordna kursen "LärOlika", en kurs som hålls
två gånger per år i Stockholm, på olika platser och med deltagare
från vitt skilda delar av staden och samhället. Kurserna innehåller
inga föreläsningar utan bygger helt på samtal mellan deltagare i
Fördelning av verksamhetsbidrag 2017
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mindre grupper, till hjälp finns processledare och föreningen har ett
metodmaterial. Viktiga samtalsämnen är "var kommer jag ifrån"
och "vilka värderingar har jag". Vissa deltagare i
kurserna har anmält sig på eget initiativ, men föreningen arbetar
också aktivt med rekrytering för att få en mångfald bland
deltagarna. Svårast är att få med ungdomar och äldre personer.
Kurserna är kostnadsfria. Föreningen verkar övergripande över hela
staden och har ingen särskild anknytning till HägerstenLiljeholmen. Ett grundläggande villkor för att kunna få
verksamhetsbidrag är att föreningens verksamhet är lokalt förankrad
i Hägersten-Liljeholmens stadsdel. Detta villkor uppfyller inte
föreningen och därför föreslås avslag på ansökan.

Förening

Antal medlemmar
---------

FHBDF
Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag till beslut

------------

20 000

avslag

Föreningens syfte är att förena folk där teckenspråk är länken och
möta medlemmar individuellt och i grupp. Föreningens
verksamheter är studiecirklar, seminarier, ungdoms- och
barnverksamhet och kulturarrangemang.
Trots påminnelse har föreningen inte lämnat stadgar,
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och inte uppgett antal
medlemmar. Därför föreslås avslag på ansökan.
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