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Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
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Föreningsbidrag 2018
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar föreningsbidrag med sammanlagt
200 000 kronor enligt följande.
Barn och ungdom
1. Brännkyrka hembygdsförening

20 000 kr
Totalt: 20 000 kr

Äldre
2. PRO Älvsjö-Herrängen

19 000 kr

3.

SPF Seniorerna Brännkyrka

20 000 kr

4.

PRO Solberga-Brännkyrka

18 000 kr

5.

Intresseföreningen Blomstergården Liseberg

20 000 kr

6.

Förtroenderådet Älvsjö servicehus

9 000 kr

7.

Brännkyrka veteranring

6 000 kr
Totalt: 92 000 kr

Funktionsnedsättning
8. Café Hållihop
9.

3 000 kr

DHB Östra

10 000 kr

10. DHR Söder om Söder

7 000 kr
Totalt: 20 000 kr

Särskilda arrangemang
11. Solberga Bollklubb

26 700 kr

12. OK Älvsjö Örby (valborgsmässofirande)

9 000 kr

13. OK Älvsjö Örby (Älvsjöloppet)

8 000 kr

14. Musikklubben Skärholmen/ Herrängens gård

10 000 kr
Totalt: 53 700 kr

Övriga
15. Älvsjö konstförening
16. Romsk syförening

3 000 kr
11 300 kr
Totalt: 14 300 kr

Älvsjö stadsdelsförvaltning
Staben
Box 48
125 21 Älvsjö
Växel 08-508-21 000
alvsjo@stockholm.se

Eva Frykler
Tillförordnad stadsdelsdirektör
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Sammanfattning
Nämnden delar ut föreningsbidrag en gång per år. Lokala föreningar
som inriktar sig mot nämndens ansvarsområden och som bedriver
social och kulturell verksamhet kan söka bidrag. Bidrag kan också
ges för särskilda arrangemang som vänder sig till alla Älvsjöbor.
Under 2018 har det kommit in 16 ansökningar om totalt 257 625
kronor. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på fördelning utifrån
gällande riktlinjer och årets budget. Förvaltningen föreslår att
samtliga föreningar beviljas bidrag.
Ärendet
Nämnden delar ut föreningsbidrag vid ett tillfälle per år enligt
riktlinjer som fastställdes den 19 december 2013. Nämnden har för
2018 avsatt 200 000 kronor till det lokala föreningslivet.
Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som inriktar sig mot
nämndens ansvarsområden och som bedriver social eller kulturell
verksamhet. Bidrag kan också ges till särskilda arrangemang som
vänder sig till alla Älvsjöbor. I kommunfullmäktiges budget för
2018 anges också att bidrag ska ges till föreningar med
generationsöverskridande verksamhet.
Nämndens prioriterade målgrupper är barn och ungdomar, äldre
samt personer med funktionsnedsättningar. Under 2018 har det
kommit in 16 ansökningar om totalt 257 625 kronor. Förvaltningen
föreslår att samtliga föreningar beviljas bidrag.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom staben och behandlas i
funktionshinderrådet den 11 april 2018 samt i pensionärsrådet och
förvaltningsgruppen den 12 april 2018.
Förvaltningen har beaktat jämställdhetsaspekten vid
handläggningen i enlighet med arbetet att stödja flickors och
kvinnors organisering i det offentliga rummet. Ingen förening har
ansökt om bidrag för ett ändamål som särskilt aktiverar kvinnor i
samhällslivet. Nämnden har antagit nya riktlinjer som börjar gälla
den 1 oktober 2018 och som uppmuntrar föreningar att ta hänsyn till
jämställdhetsaspekten.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det har kommit in färre ansökningar under 2018 jämfört med förra
året, vilket har gjort att det genomsnittliga bidraget per förening i år
blivit högre.
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Förvaltningen föreslår att de föreningar som söker bidrag för
arrangemang som är öppna för allmänheten tilldelas de ansökta
beloppen eftersom bidragen då kommer till nytta och glädje för ett
obegränsat antal Älvsjöbor i alla åldrar.
Övriga föreningar har sökt bidrag för sina ordinarie verksamheter.
Förvaltningens fördelning utgår från nämndens riktlinjer för
föreningsbidrag och är proportionerlig på så sätt att bedömningen
grundar sig på föreningens storlek, det ändamål för vilket
föreningen söker bidrag och antalet medlemmar som bor i Älvsjö.
Eftersom antalet ansökningar är färre än förra året har förvaltningen
också fördelat på ett sådant sätt att den genomsnittliga fördelningen
per kategori är högre än förra året.
Förslag på fördelning per förening framgår nedan.
Inriktning barn och ungdomar
Brännkyrka hembygdsförening

Föreningen värnar om hembygdens nuvarande och framtida miljö,
dess kulturminnen, dess naturvårdsområden ur historisk och
kulturell synvinkel samt om värdefulla traditioner. Föreningen har
584 medlemmar varav majoriteten bor i Älvsjö. Föreningen ansöker
om 20 000 kronor för sitt arbete med projektet Kultur i ögonhöjd
som vänder sig till skolor och förskolor inom stadsdelen och som
lär ut om hembygden. Under 2017 besöktes föreningen bland annat
av barn i årskurs två och tre från Johan Skyttesskolan.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 20 000 kronor.
Inriktning äldre
PRO Älvsjö-Herrängen

Föreningen vill främja pensionärernas kulturella intressen genom att
ordna möten, driva studiecirklar och erbjuda friskvårdsaktiviteter
samt aktiviteter såsom teaterbesök och resor. Föreningen har 320
medlemmar, varav 264 medlemmar är bosatta i Älvsjö. Föreningen
ansöker om 30 000 kronor för kostnader vid årsmöten och för att
anordna medlemsaktiviteter.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 19 000 kronor.
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SPF Seniorerna Brännkyrka

Föreningen vill tillvarata pensionärernas intressen, informera om
samhällsfrågor samt främja studier och god livskvalitet. Föreningen
har 444 medlemmar, varav 337 är bosatta i Älvsjö. Föreningen
ansöker om 20 000 kronor för lokalkostnader och subventionering
av studiebesök och utflykter.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 20 000 kronor.
PRO Solberga-Brännkyrka

Föreningen har till uppgift att tillvarata och bevaka pensionärers
intressen och ansöker om 20 000 kronor för olika aktiviteter såsom
boule, bowling, läsecirklar och soppteater. Föreningen har 294
medlemmar, varav 189 bor i Älvsjö. Föreningen ansöker om
verksamhetsbidrag på 20 000 kronor.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 18 000 kronor.
Intresseföreningen Blomstergården Liseberg

Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen
mot hyresvärden och anordnar möten och aktiviteter som ska verka
för medlemmarnas nytta och nöje. Föreningen har 303 medlemmar,
varav samtliga bor i Älvsjö. Föreningen ansöker om 20 000 kronor
för finansiering av möten och medlemsaktiviteter.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 20 000 kronor.
Förtroenderådet Älvsjö servicehus

Förtroenderådet anordnar underhållning för de boende på Älvsjö
servicehus och ansöker om 20 000 kronor för detta ändamål.
Förvaltningen föreslår att rådet beviljas 9 000 kronor.
Brännkyrka veteranring

Föreningen arbetar för trygghet för ensamboende äldre. Arbetet
bygger på daglig telefonkontakt med föreningens så kallade
avprickare som genomför telefonsamtalen. Föreningen har totalt 40
medlemmar varav cirka 20 bor i Älvsjö. Föreningen ansöker om
6 000 kronor för kostnader i samband med årsmöte samt vår- och
höstträffar.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 6 000 kronor.
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Inriktning funktionsnedsättning
Café Hållihop

Föreningens medlemmar består framförallt av personer som lever
med psykisk ohälsa och föreningen verkar för gemenskap och
kultur samt stödjer medlemmarna i att komma ut i samhället.
Föreningen har cirka tio medlemmar, varav sju bor i Älvsjö.
Föreningen ansöker om 5 000 kronor för besök på soppteater,
museum och utställningar.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 3 000 kronor.
DHB Östra

Föreningen anordnar aktiviteter för döva, barn med
hörselnedsättningar samt för barn med språkstörning. Totalt har
föreningen 1 190 medlemmar varav 37 är bosatta i Älvsjö.
Föreningen ansöker om 10 000 kronor för att finansiera
bassänghyra och arvode för simskolelärare. Anordnande av
simskolegrupper sker i samarbete med Vattenhuset i Älvsjö. Den
totala kostnaden för simskola i Älvsjö uppgick 2017 till 40 000
kronor.
I nämndens riktlinjer för föreningsbidrag framgår att bidrag beviljas
till lokala föreningar med verksamhet förlagd inom Älvsjö
stadsdelsområde. I undantagsfall kan regionala föreningar med
medlemmar boende i Älvsjö beviljas bidrag. DHB Östra är inte
förlagd inom Älvsjö stadsdelsområde men redogör för att 37
medlemmar är bosatta i Älvsjö. Föreningsbidraget är också avsett
för barn och ungdomar vilket är ett av nämndens prioriterade
områden. Med utgångspunkt ur det föreslår förvaltningen att
föreningen beviljas 10 000 kronor med hänvisning till medlemsantal
och föreningens ambition att anordna simskola i Älvsjö.
DHR Söder om Söder

Föreningen bedriver social verksamhet för personer med
funktionsnedsättning. Totalt har föreningen 610 medlemmar varav
12 är bosatta i Älvsjö. Föreningen ansöker om 30 000 kronor för att
anordna lördagscaféer, midsommarfirande och resor. Föreningen
ansöker även om bidrag för ändamålet hos Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd och Farsta stadsdelsnämnd.
I nämndens riktlinjer för föreningsbidrag framgår att bidrag beviljas
till lokala föreningar med verksamhet förlagd inom Älvsjö
stadsdelsområde. I undantagsfall kan regionala föreningar med
medlemmar boende i Älvsjö beviljas bidrag. DHR Söder om Söder
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är inte förlagd inom Älvsjö stadsdelsområde men har 12 Älvsjöbor
som medlemmar.
Förvaltningens bedömning är att ett bidrag från nämnden kommer
Älvsjöbor till gagn och föreslår att föreningen beviljas 7 000 kronor
eftersom en av nämndens prioriterade målgrupper är
funktionsnedsatta och föreningen bedriver en
generationsöverskridande verksamhet.
Särskilda arrangemang
Solberga Bollklubb

Solberga Bollklubb är en lokal idrottsförening för i huvudsak barn
och ungdomar men är öppen för alla åldrar. Totalt har föreningen
drygt 400 medlemmar varav 320 är bosatta i Älvsjö. Bidraget ska
användas till firande av Sveriges nationaldag på Solberga bollplan
samt till att fira Barnens dag i Parkleken Kristallen den 22
september. Föreningen ansöker om 26 625 kronor.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 26 700 kronor.
OK Älvsjö Örby (valborgsmässofirande)

Föreningen inriktar sig på orientering och andra
friluftslivsaktiviteter och har tagit över verksamheten från Älvsjö
AIK SOK. Föreningen har 180 medlemmar varav 130 bor i Älvsjö.
Bidrag söks för anordnande av valborgsmässofirande vid Älvsjö
gamla idrottsplats. Det är en aktivitet som är öppen för allmänheten.
Föreningen ansöker om 9 000 kronor.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 9 000 kronor.
OK Älvsjö Örby (Älvsjöloppet)

Föreningen har även ansökt om bidrag för att anordna Älvsjöloppet
vid Älvsjö gamla idrottsplats. Arrangemanget är öppet för personer
i alla åldrar. Föreningen ansöker om 8 000 kronor.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 8 000 kronor.
Musikklubben Herrängens gård

Föreningen anordnar musikevenemang för allmänheten på
Herrängens gård i Älvsjö samt på Skärholmens gård. Föreningen
planerar att arrangera fyra konserter under året och ansöker om
10 000 kronor som bland annat ska användas för att musiker.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 10 000 kronor.
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Övriga
Älvsjö konstförening

Föreningen vill stödja människors intresse för konst och
konsthantverk genom föreläsningar, möten och besök hos olika
konstnärer. Föreningen har 91 medlemmar varav 70 bor i Älvsjö.
För detta ändamål ansöker föreningen om 5 000 kronor som ska
finansiera kostnader för underhållning vid föreningens årsmöte.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 3 000 kronor.
Romsk syförening

Föreningen är nybildad och strävar efter att bevara romsk kultur och
tradition. Målsättningen är att nya generationer lär sig ett
traditionellt hantverk genom sömnad. Föreningen vill sysselsätta
arbetslösa ungdomar och äldre som lever ensamma och vill sprida
romsk kultur till allmänheten för att skapa förståelse och kunskap
om romska traditioner. Föreningen har totalt 20 medlemmar varav
11 bor i Älvsjö. Föreningen ansöker om 20 000 kronor för tyger och
att anordna visningar för allmänheten.
Föreningen uppfyller riktlinjernas grundvillkor. Föreningen
bedriver en social, kulturell och generationsöverskridande
verksamhet samt uppmuntrar mångfald. Förvaltningen ser positivt
på att det lokala föreningslivet växer och föreslår att föreningen
beviljas 11 300 kronor.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar
föreningsbidrag med sammanlagt 200 000 kronor.
Bilagor
1. Riktlinjer för föreningsbidrag
2. Sammanställning över ansökningar
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