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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd avsätter medel för fördelning av
föreningsbidrag till verksamheter och aktiviteter som kompletterar
kärnverksamheterna vilka finns inom förskoleavdelningen, sociala
avdelningen och avdelningen för äldreomsorg. Bidrag kan ges till
verksamheter som är förenliga med stadsdelsnämndens mål och
inriktning. Bidrag kan enligt nämndens rutin för föreningsbidrag
beviljas till ideella föreningar som har utpräglat lokal verksamhet
inom Södermalms stadsdelsområde och som kompletterar
nämndens kärnverksamheter
För år 2019 har det kommit in 22 ansökningar om föreningsbidrag
och det totala ansökningsbeloppet uppgår till 4 699 000 kronor.
I ärendet redovisas förslag till fördelning av föreningsbidrag
år 2019 med ett totalt belopp på 3 036 000 kronor.
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Ärendet
Bidrag till organisationer och föreningar söks och beviljas via olika
nämnder inom staden. Södermalms stadsdelsnämnd har i
verksamhetsplan år 2019 avsatt medel för föreningsbidrag till
föreningar som bedriver verksamhet som förstärker och är ett stöd
till kärnverksamheterna. Föreningens verksamhet ska genomsyras
av de demokratiska värderingar som råder i samhället.
Rutinerna för föreningsbidrag beslutades av Södermalms
stadsdelsnämnd den 24 augusti 2017, dnr 803-2017-1.1. Enligt
rutinerna fattar nämnden beslut om fördelning av föreningsbidrag i
samband beslut om budget och verksamhetsplan. Nämnden fattar
beslut om budget och verksamhetsplan för år 2019 i januari 2019.
Detta mot bakgrund av att det är valår år 2018. Med anledning av
detta fattade nämnden den 25 oktober 2018 beslut om att förlänga
ansökningstiden för föreningsbidrag till 30 november 2018.
Bidrag kan enligt nämndens rutin för föreningsbidrag beviljas till
ideella föreningar som har utpräglat lokal verksamhet inom
Södermalms stadsdelsområde och som kompletterar nämndens
kärnverksamheter vilka finns inom förskoleavdelningen, sociala
avdelningen och avdelningen för äldreomsorg.
Verksamheten eller aktiviteten ska vara öppen och tillgänglig för
alla oavsett funktionsvariation och bygga på demokratiska
värderingar. Föreningen ska i sin ansökan beskriva hur
verksamheten eller aktiviteten främjar jämställdhet, delaktighet, lika
rättigheter och folkhälsa samt är öppen och tillgänglig för alla
oavsett funktionsvariation.
Bedömningen av hur bidragen fördelas utgår från stadsdelsnämndens
ekonomiska förutsättningar, prioriteringar och om verksamheten eller
aktiviteten kompletterar nämndens ordinarie kärnverksamhet. Det finns
inte avsatt någon exakt summa per medlem. Varje ansökan prövas var
för sig.

Inom socialtjänstens äldreomsorg, som är belägna inom
stadsdelsområdet, kan det finnas förtroenderåd eller anhörigråd. Då
dessa inte är regelrätta föreningar eller frivilligorganisationer ska de
inte ansöka om föreningsbidrag. De kan beviljas ett årligt bidrag för
sin verksamhet baserat på antalet personer som finns i
verksamheten. Har inte enheten förtroenderåd eller anhörigråd utgår
inget bidrag.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab i samverkan med
förskoleavdelningen, avdelningen för äldreomsorg och social
avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
pensionärsrådet och ungdomsrådet den 14 januari 2019 och i rådet
för funktionshindersrådet den 15 januari 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det har kommit in 22 ansökningar om föreningsbidrag och det
totala ansökningsbeloppet uppgår till 4 699 000 kronor.
Ansökningarna har sorterats in under förskoleavdelningen, sociala
avdelningen och avdelningen för äldreomsorg.
Föreningar som beviljats bidrag ska skicka faktura till Södermalms
stadsdelsförvaltning enligt särskild information som finns i
nämndens rutiner för föreningsbidrag.
Förvaltningen föreslår att föreningsbidragen om 3 036 000 kr för år
2019 fördelas enligt nedanstående.
Verksamhetsområde

Förskoleavdelningen
Sociala avdelningen
Äldreomsorg inkl förtroenderåd
Summa
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Förskoleavdelningen

Nr

1

Föreningens
namn

Ansökt

Beviljat

Ansökt

Beviljat

Ansökt

Beviljat

Ansökt

Förslag

belopp
2016

belopp
2016

belopp
2017

belopp
2017

belopp
2018

belopp
2018

belopp
2019

belopp
2019

Öppna

350 000

250 000

350 000

200 000

350 000

165 000

350000

120 000

förskolan i
Sofia
församling

Summa

350 000

250 000

350 000

200 000

470 000

165 000

350 000

120 000

Sociala avdelningen

Nr

2

Föreningens
namn

Demokratipiloterna

3

Föreningen

Ansökt

Beviljat

Ansökt

Beviljat

Ansökt

Beviljat

Ansökt

Förslag

belopp
2016

belopp
2016

belopp
2017

belopp
2017

belopp
2018

belopp
2018

belopp
2019

belopp
2019

200 000

50 000

100 000

60 000

Ingen

0

200 000

40 000

ansökan
908 500

577 000

904 400

567 000

630 000

567 000

855 000

570 000

815 000

565 000

855 000

555 000

900 000

555 000

910 000

570 000

220 000

200 000

220 000

190 000

230 000

165 500

230 000

166 000

0

20 000

20 000

25 000

25 000

25 000

10 000

598 000

600 000

588 000

642 000

588 000

709 000

570 000

Timmermansgården

4

Föreningen
Södergården

5

Föräldraföreningen
för fritidsverksamhet
Södermalmsskolan
(Bunkern)

6

MANUELkontaktnät på

Ingen
ansökan

eget språk

7

Mäster

598 221

Olofsgården
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Nr

8

Föreningens
namn

Ansökt

Beviljat

Ansökt

Beviljat

Ansökt

Beviljat

Ansökt

Förslag

belopp
2016

belopp
2016

belopp
2017

belopp
2017

belopp
2018

belopp
2018

belopp
2019

belopp
2019

RSMH – Söder

15 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000

10 000

0

25 000

10 000

20 000

10 000

0

200 000

30 000

120 000

30 000

225 000

20 000

200 000

0

3 406 000

2 016 000

om söder

9

DHR Söder om
Söder

10

TIP Muay Thai

Ingen

0

ansökan

ansökan

Ingen

0

ansökan

11
12

Stockholms-

ansökan

Sjöstads-

Ingen

föreningen

Ingen
ansökan

Ingen

länkarna

Ingen

0

Ingen

0

ansökan
0

ansökan

Ingen
ansökan

Ingen

0

ansökan

Ingen
ansökan

Hammarbysjöstad

Summa

2 541 721

1 940 000

2 799 400

1 970 000

3 677 700

2 035 500

Avdelningen för äldreomsorg
Nr

13

Föreningens
namn

Anhörig-

Ansökt

Beviljat

Ansökt

Beviljat

Ansökt

Beviljat

Ansökt

Förslag

belopp
2016

belopp
2016

belopp
2017

belopp
2017

belopp
2018

belopp
2018

belopp
2019

belopp
2019

20 000

20 000

40 000

30 000

40 000

40 000

40 000

40 000

30 000

20 000

50 000

30 000

50 000

40 000

40 000

40 000

600 000

500 000

650 000

538 000

600 000

580 000

600 000

580 000

föreningen
på Södermalm

14

Katarina
Sofia
Väntjänstförening

15

Viljan
Södermalms
Frivilligcentral

16

Äldrekontakt

20 000

20 000

20 000

18 000

20 000

20 000

20 000

20 000

17

PRO Högalid

54 500

21 500

59 500

21 500

59 600

45 000

60 000

46 000

18

PRO Katarina

25 000

18 000

25 000

18 000

45 000

43 000

45 000

43 000
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15 000

15 000

15 000
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Nr

Föreningens
namn

Ansökt

Beviljat

Ansökt

Beviljat

Ansökt

Beviljat

Ansökt

Förslag

belopp
2016

belopp
2016

belopp
2017

belopp
2017

belopp
2018

belopp
2018

belopp
2019

belopp
2019

20

PRO-Sofia

15 000

15 000

15 000

15 000

20 000

20 000

30 000

21 000

21

SPF

25 000

14 000

25 000

14 000

26 000+

26 000 +

53 000

49 000

25 000

25 000

Seniorerna
Katarina Sofia
Två föreningar
2018

22

SPF

21 000

21 000

21 000

21 000

40 000

36 500

40 000

38 000

825 500

664 500

920 500

720 500

940 600

890 500

943 000

892 000

Seniorerna
Maria Högalid

Summa

Förtroenderåd
Förtroenderåd/anhörigråd

Hornstull
Tellus
Summa

Beviljat

Beviljat

Beviljat

Förslag

belopp
2016

belopp
2017

belopp
2018

belopp
2019

4 000
0
4 000

4 000
0
4 000

4 000
4 000
9 000

4 000
4 000
8 000

Vård- och omsorgsboendena Magdalenagården, Hornskroken,
Kulltorp, Nytorgsgården, Guldbröllopshemmet, Bergsund,
Sofiagården och Sjöstadsgården har inga förtroenderåd eller
anhörigråd år 2019.
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Förskoleavdelningen
1. Öppna förskolan i Sofia församling

Sofia församling har sökt föreningsbidrag till den öppna förskolan,
språkcafé för nyanlända föräldrar med barn och spädbarnsgruppsamtalsgrupp för nyblivna föräldrar. Öppna förskolan tar emot cirka
25 barn och lika många vuxna per gång. Öppna förskolan riktar sig
till föräldrar med barn mellan 0 – 5 år och har även grupper för
nyblivna föräldrar. Till denna grupp anmäler sig föräldrarna. Sofia
församling bjuder in medarbetare vid förskoleavdelningen att delta i
föreläsningar. Lokalerna är till viss del tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning men full tillgänglighet försvåras av att
verksamheten är inrymd i en gammal fastighet.
Förvaltningen föreslår att öppna förskolan i Sofia församling
beviljas 120 000 kronor i föreningsbidrag för år 2019.
Sociala avdelningen
2. Demokratipiloterna

Föreningen Demokratipiloterna har ansökt om föreningsbidrag till
sin öppna verksamhet Dynamo som riktar sig till ungdomar och
unga vuxna. Dynamo är ett socialt och kulturellt center som är
öppet för alla men främst riktar sig till ungdomar och unga vuxna
med psykisk och/eller psykosocial ohälsa. Dynamo har fokus på
kultur och skapande verksamhet, stöttar egenkraft och har som
målsättning att motverka social isolering.
Förvaltningen föreslår att Demokratipiloterna beviljas 60 000
kronor i föreningsbidrag för år 2019.
3. Föreningen Timmermansgården

Hemgården Timmermansgården har ansökt om föreningsbidrag för
att driva sin riktade öppna eftermiddags- och kvällsverksamhet som
vänder sig till barn och ungdomar, främst i åldrarna 9-12 år.
Verksamheten har öppet tisdag-torsdag och även några fredagar.
Verksamheten består bland annat av filmskola, musik- och
videoskapande, dans, pingisskola, teater, skapande verkstad,
fotogalleri och träslöjd. I de olika projekten tas aktuella frågor runt
mobbing, utanförskap, rasism etcetera upp. Verksamheten håller
extra öppet under sport- påsk- och höstlov. Lokalerna är tillgängliga
för personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningen föreslår att Timmermansgården beviljas
570 000 kronor i föreningsbidrag för år 2019.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
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4. Föreningen Södergården

Hemgården Södergården har ansökt om föreningsbidrag till sin
öppna verksamhet som riktar sig till ungdomar 12-17 år.
Verksamheten är öppen kvällstid måndag – torsdag och de har en
HBTQ- kväll i veckan. Till Södergården kan ungdomar komma och
träffa kompisar och vuxna ledare, spela i replokaler och lyssna på
musik, fika, läsa tidningar, spela spel, få hjälp med läxläsning och
CV-skrivande med mera. Södergården beskrivs som en mötesplats i
trygg miljö där det alltid finns vuxna ledare att vända sig till.
Södergården är även delaktig i att ordna föreläsningskvällar för
tonårsföräldrar. Lokalerna är till viss del tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning men full tillgänglighet försvåras av att
verksamheten är inrymd i en gammal fastighet.
Förvaltningen föreslår att Föreningen Södergården beviljas 570 000
kronor i föreningsbidrag för år 2019.
5. Föräldraföreningen för fritidsverksamhet vid Södermalmsskolan
(Bunkern)

Föräldraföreningen för fritidsverksamhet vid Södermalmsskolan har
ansökt om föreningsbidrag till sin kvällsverksamhet kallad
”Bunkern”. Bunkern har öppet två kvällar per vecka och är en
öppen mötesplats som vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna
12-16 år på Södermalm. Bunkern har en musik- och inspelningsstudio. Verksamheten beskrivs som liten, lugn och trygg.
Synpunkter och förslag på aktiviteter fångas upp via skolans
ungdomsråd.
Förvaltningen föreslår att fritidsverksamheten vid Södermalmsskolan ”Bunkern” beviljas 166 000 kronor i föreningsbidrag för år
2019.
6. MANUEL kontaktnät på eget språk

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

MANUEL kontaktnät på eget språk har ansökt om föreningsbidrag
för att fortsätta bedriva och utveckla sin verksamhet med mål att
bidra till möjligheter för en bra integration i det svenska samhället.
Föreningen vänder sig till personer – såväl unga som äldre – som
kommer från andra kulturer och som har bristfälliga kunskaper i
språk och i den svenska kulturen. MANUEL hyr ett kontorsrum på
Södergården. Av ansökan framgår att MANUEL har 53 medlemmar
varav 6 personer bor inom Södermalms stadsdelsområde.
Föreningen bedriver vän- och hjälpverksamhet för enskilda i behov
av stöd i särskilda situationer. Därutöver ordnas även möten med
olika teman runt integration, nya roller i familjen och i det nya
landet med mera. MANUEL beskriver vidare i sin ansökan att de
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kommer fortsätta att inrikta sig på Södermalms boenden för
nyanlända dvs Vintertullen och Tanto.
Förvaltningen föreslår att MANUEL kontaktnät på eget språk
beviljas 10 000 kronor i föreningsbidrag för år 2019.
7. Mäster Olofsgården

Hemgården Mäster Olofsgården har ansökt om föreningsbidrag till
sin öppna verksamhet för ungdomar i åldern 12-17 år och
handledning för personalen. Verksamheten är öppen kvällstid
tisdag-fredag och beskrivs som en trygg och värdeskapande miljö.
Aktiviteterna består av spel, bakning, frågesport, musik, bild och
form, utflykter och resor till badhus, parker, skidåkning med mera.
Aktiviteterna utvecklas i samråd med ungdomarna genom så kallade
”gårdsråd”. Extra evenemang ordnas under sport- påsk- och höstlov.
Lokalerna är till viss del tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning men full tillgänglighet försvåras av att
verksamheten är inrymd i en gammal fastighet.
Förvaltningen föreslår att Mäster Olofsgården beviljas
570 000 kronor i föreningsbidrag för år 2019.
8. RSMH Söder om Söder

RSMH Söder om Söder (riksförbundet för social och mental hälsa)
har ansökt om föreningsbidrag till sin öppna verksamhet belägen i
Gubbängen/Enskede. RSMH vänder sig till personer som har egen
erfarenhet av psykisk ohälsa. Verksamheten innehåller skapande,
studiecirklar, samkväm vid högtider samt stöd och råd. Träfflokalen
har öppet måndag till lördag klockan 13-21. RSMH Söder om Söder
uppger i sin ansökan att de har 18 medlemmar som bor på
Södermalm.
Förvaltningen föreslår att RSMH Söder om Söder beviljas 10 000
kronor i föreningsbidrag för år 2019.
9. DHR Söder om Söder

DHR Söder om Söder har ansökt om föreningsbidrag för aktiviteter
som skapar gemenskap och samvaro. Föreningen driver öppen
verksamhet för unga och gamla med eller utan
funktionsnedsättning. Av 600 medlemmar är 47 boende i
Södermalms stadsdelsområde. DHR Söder om Söder ska enligt
ansökan använda föreningsbidraget till lördagskaféer och
midsommarfirande på Fruängens Servicehus och en bussresa.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Förvaltningen föreslår att DHR Söder om Söder beviljas 10 000
kronor i föreningsbidrag för år 2019.
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10. TiP Muay Thai

TiP Muay Thai IF har ansökt om föreningsbidrag för att arbeta med
integration, jämställdhet, delaktighet och självstärkande övningar
med fokus på att alla ska kunna delta efter sina egna behov.
Tillsammans med Fryshuset har TiP Muay Thai IF tagit fram en
metod som de kallar frysbox. Metoden innebär i korthet att de
arbetar 50 procent med fysisk aktivitet och 50 procent med dialog.
Frysbox riktar sig till alla ungdomar 13-18 år men ska främst lämna
utrymme till de ungdomar som inte hittat in i en förening eller har
en socioekonomisk situation som gör att de inte kan betala.
Förvaltningen föreslår att TiP Muay Thai beviljas 30 000 kronor
i föreningsbidrag för år 2019.
11. Stockholmslänkarna

Stockholmslänkarna har ansökt om föreningsbidrag till sin öppna
verksamhet. Stockholmslänkarna vänder sig till personer som har
eller har haft en problematisk konsumtion av alkohol eller andra
droger. En stor andel är äldre kvinnor samt män som tidigare använt
andra droger men på senare år gått över till alkohol. Verksamheten
ska bidra till social gemenskap i en nykter och drogfri miljö. En del
av verksamheten avser att kunna erbjuda möjlighet att delta i olika
former av kulturella aktiviteter. Stockholmslänkarnas träfflokal är
belägen i Årsta men av ansökan framgår att 17 av 21 medlemmar
bor inom Södermalms stadsdelsområde.
Förvaltningen föreslår att Stockholmslänkarna beviljas 20 000
kronor i föreningsbidrag för år 2019.
12. Sjöstadsföreningen Hammarby sjöstad

Sjöstadsföreningen Hammarby sjöstad har ansökt om
föreningsbidrag (200 000 kronor per år i fem år) för att etablera och
driva en organisation som har som syfte att jobba med utveckling,
förbättrat underhåll och trygghetsskapande åtgärder i Hammarby
sjöstad. Enligt ansökan ska organisationen vara en ekonomisk
förening och kommer att komma igång i januari år 2019.
Sjöstadsföreningen Hammarby sjöstad är initiativtagare och
kommer vara en av grundarna av den ekonomiska föreningen.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
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Målet för år 2019 är att intressenter ska medverka till att ta fram
verksamhetsplan, finansieringsplan och påbörja genomförandet
inom tre strategiska områden. Dessa områden är: utvecklingsplan
för gemensamma platser och parker, gemensam underhållsplan i
samarbete med stadsdelsförvaltningen och fastighetsägarna samt
upprätta en gemensam trygghetsplan (inklusive nattvandrare,
grannsamverkan, samverkan med skolan, trafiksäkerhetsinventering
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och åtgärder). Sjöstadsföreningen Hammarby sjöstad vänder sig till
alla boende i Hammarby sjöstad och framförallt till de som vill
arbeta ideellt för att hålla stadsdelen snygg och trygg. Medlemmar
är bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar. Av
Sjöstadsföreningens Hammarby sjöstads ansökan framgår att
föreningsbidraget kommer att användas för att bedriva verksamhet
och aktiviteter inom den ekonomiska föreningen.
Enligt Södermalms stadsdelsnämnds rutiner för föreningsbidrag kan
nämnden bevilja bidrag till ideella föreningar som har utpräglat
lokal verksamhet inom Södermalms stadsdelsområde och som
kompletterar nämndens kärnverksamheter inom sociala
avdelningen, förskoleavdelningen och avdelningen för äldreomsorg.
Föreningen ska vara registrerade som ideell förening hos
Skatteverket. Stiftelser, riks- och länsorganisationer samt så kallade
”paraplyorganisationer” kan beviljas bidrag endast om det finns
särskilda skäl.
Enligt ansökan kommer verksamheten att bedrivas som en
ekonomisk förening. Nämnden har i sina rutiner för föreningsbidrag
beslutat att för att kunna beviljas föreningsbidrag ska föreningen
vara registrerade som ideell förening hos Skatteverket. Med
hänvisning till detta föreslår förvaltningen att Sjöstadsföreningen
Hammarby sjöstad beviljas 0 kronor i föreningsbidrag för år 2019.
En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska
intressen och bedriva ekonomisk verksamhet. Förvaltningen vill
lyfta fram att det är positivt att olika lokala initiativ tas för att stärka
arbetet med utveckling, underhåll och trygghet inom Hammarby
sjöstad.
Avdelningen för äldreomsorg
13. Anhörigföreningen på Södermalm

Anhörigförening på Södermalm ansöker om föreningsbidrag till
bland annat yoga- och Ipadkurser, stavgångsgrupper,
stegräknargrupper och gummibandsgymnastik. Anhörigföreningen
samarbetar med Nytorgsträffen. Anhörigföreningen erbjuder stöd
till anhöriga som bor inom Södermalms stadsdelsområde och vårdar
sina närstående äldre.
Förvaltningen föreslår att Anhörigföreningen beviljas 40 000 kronor
i föreningsbidrag för år 2019.
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14. Katarina-Sofia Väntjänstförening

Katarina-Sofia väntjänst erbjuder ett stöd för äldre i
stadsdelsområdet som avser att öka kontakten mellan pensionärer
inom området. Bidraget ska användas till utflykter, sammankomster
och administrativa kostnader. Väntjänstföreningen samarbetar med
Nytorgsträffen.
Förvaltningen föreslår att Katarina-Sofia Väntjänstförening beviljas
40 000 kronor i föreningsbidrag för år 2019.
15. Södermalms frivilligcentral Viljan

Södermalms frivilligcentral Viljan har sökt föreningsbidrag till sin
samordnande volontärverksamhet i syfte är att hjälpa äldre som av
olika skäl behöver särskilt stöd för att klara ett självständigt liv, till
exempel genom ledsagning, längre kontakter med enskilda och
trygghetsringning. De ger även stöd till att ta del av olika sociala
och kulturella aktiviteter. Öppet Husverksamheten i den egna
lokalen och på Tanto seniorlokus vänder sig till ensamma personer
som behöver en stunds samvaro och gemenskap. Cirklar inom
musik, litteratur och målning bedrivs i den egna lokalen och på
äldreboenden.
Förvaltningen föreslår att Södermalms Frivilligcentral Viljan
beviljas 580 000 kronor i föreningsbidrag för år 2019.
16. Äldrekontakt

Äldrekontakt ansöker om bidrag för att bedriva stöd till personer
som av olika skäl har svårt att delta i de aktiviteter som erbjuds.
Föreningen har i dagsläget elva värdar och åtta chaufförer i två
lokala fikagrupper på Södermalm. Arbetet består i att ordna
månatliga träffar och gemenskap för att upprätthålla sociala
kontakter och vänskapsband. Grupperna träffas en gång i månaden
året om. Varje grupp består av sex till åtta äldre personer som bjuds
hem till en utsedd värdfamilj i närområdet för en stunds fika och
social gemenskap. Verksamheten bedöms vara direkt
individstödjande för att öka isolerade äldre personers sociala
kontakter vilket enligt nämndens rutiner för föreningsbidrag är ett
prioriterat område.
Förvaltningen föreslår att Äldrekontakt beviljas 20 000 kronor
i föreningsbidrag för år 2019.
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Lokala pensionärsföreningar
17. PRO Högalid

PRO Högalid anordnar sommarverksamhet, som utgår från
Hornstulls servicehus, bland annat i form av dagsutflykter,
studiecirklar och utbildningar av funktionärer. Syftet med
aktiviteterna är att bryta isolering. PRO Högalid har 535
medlemmar från Södermalm.
Förvaltningen föreslår att PRO Högalid beviljas 46 000 kronor
i föreningsbidrag för år 2019.
18. PRO Katarina

PRO Katarina anordnar utflykter, friskvård, sammankomster och
olika kulturaktiviteter. PRO Katarina har 442 medlemmar från
Södermalm.
Förvaltningen föreslår att PRO Katarina beviljas 43 000 kronor
i föreningsbidrag för år 2019.
19. PRO Maria

PRO Maria anordnar friskvård och sammankomster och
studiecirkelverksamhet. PRO Maria har 506 medlemmar från
Södermalm.
Förvaltningen föreslår att PRO Maria beviljas 15 000 kronor
i föreningsbidrag för år 2019.
20. PRO Sofia

PRO Sofia anordnar sommaraktiviteter för äldre ensamma i behov
av samvaro. PRO Sofia har 590 medlemmar från Södermalm.
Förvaltningen, föreslår att PRO Sofia beviljas 21 000 kronor
i föreningsbidrag för år 2019.
21. SPF Seniorerna Katarina Sofia

SPF Seniorerna Katarina Sofia anordnar föredrag, sammankomster
och utflykter. SPF Seniorerna Katarina Sofia har 905 medlemmar
från Södermalm.
Förvaltningen föreslår att SPF Seniorerna Katarina Sofia beviljas
49 000 kronor i föreningsbidrag för år 2019.
22. SPF Seniorerna Maria Högalid
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SPF Seniorerna Maria Högalid anordnar sammankomster,
underhållning, information och studiebesök. SPF Seniorerna Maria
Högalid har 758 medlemmar från Södermalm.
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Förvaltningen föreslår att SPF Seniorerna Maria Högalid beviljas
38 000 kronor i föreningsbidrag för år 2019.
Förtroenderåd

Inom socialtjänstens äldreomsorg, som är belägna inom
stadsdelsområdet, kan det finnas förtroenderåd eller anhörigråd. Då
dessa inte är regelrätta föreningar eller frivilligorganisationer ska de
inte ansöka om föreningsbidrag. De kan beviljas ett årligt bidrag för
sin verksamhet baserat på antalet personer som finns i
verksamheten. Har inte enheten förtroenderåd eller anhörigråd utgår
inget bidrag.
Förvaltningen föreslår att Hornstull beviljas 4 000 kronor och
Tellus 4 000 kronor till förtroenderåd eller anhörigråd för år 2019.
Rutiner för föreningsbidrag Södermalms stadsdelsförvaltning,
dnr 803-2017-1.1., ansökningar om föreningsbidrag för år 2019 och
redovisningar av föreningsbidrag för år 2017 finns tillgängliga hos
förvaltningens registrator. Redovisning för föreningsbidrag år 2018
ska vara stadsdelsförvaltningen tillhanda senast den 31 januari år
2019.
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