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Fördelning av föreningsstöd
ansökningsperiod 2 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av
föreningsstöd ansökningsperiod 2 2019.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas förslag på hur föreningsstöd för
ansökningsperiod 2 2019 ska fördelas.
Bedömningen av föreningarnas ansökningar utgår från Lokala
regler för föreningsstöd. För 2019 prioriteras ideella föreningar vars
verksamhet bidrar till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för
barn, personer med funktionsnedsättning, äldre samt föreningar som
tillhandahåller lokaler och som erbjuder kulturell verksamhet.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
förslag till fördelning av föreningsstöd ansökningsperiod 2 2019.
Bakgrund
Östermalms stadsdelsnämnd ger stöd till ideella föreningar med
verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsområdet. Syftet är att
uppmuntra och stödja stadsdelsområdets invånare att i
organiserade former påverka och engagera sig ideellt genom social
eller kulturell verksamhet.
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Föreningsstöd fördelas två gånger per år, ansökningsperiod 1
innefattar verksamhetsstöd och aktivitetsstöd, ansökningsperiod 2
innefattar endast aktivitetsstöd. Aktivitetsstöd kan sökas för enstaka
evenemang som främjar sociala kontakter som till exempel
kulturprogram vid högtider, lokala festivaler och föreläsningar med
angelägna frågor för stadsdelens invånare. Aktiviteten ska vända sig
till fler än föreningens egna medlemmar.
Marknadsföring av ansökningsperiod 2, möjligheten att söka
aktivitetsstöd, har skett genom annonsering i lokaltidningen
Östermalmsnytt, genom affischering och spridning av
informationsblad, via egen webbsida (stockholm.se/ostermalm/fs)
samt genom kontakt med de föreningar som föregående år beviljats
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stöd. Förvaltningen har även bjudit in till öppet hus om
ansökningsförfarandet den 8 april 2019.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kvalitetsavdelningen.
Ärendet
Ideella föreningar har under perioden 18 mars till 25 april 2019 haft
möjlighet att ansöka om aktivitetsstöd för ansökningsperiod 2 år
2019. Totalt har sju föreningar ansökt om aktivitetsstöd.
I bilaga 1 Lokala regler för föreningsstöd beskrivs grundläggande
krav och bedömningsgrunder för fördelning av föreningsstöd.
I bilaga 2 Redogörelse och bedömningsgrunder ansökningsperiod 2
2019 sammanfattas föreningarnas ansökningar och förvaltningens
bedömning av ansökningarna.
Budget för fördelning av föreningsstöd
Tillsammans har de ansökande föreningarna ansökt om 215 000
kronor i stöd till ansökningsperiod 2. Nämnden har inte budget att
bevilja stöd i den omfattning som föreningarna ansöker om.
Totalt har stadsdelsnämnden 1 500 000 kronor i budget för
föreningsstöd verksamhetsåret 2019. Av ärendet Fördelning av
föreningsstöd ansökningsperiod 1 2019, Dnr 2018-868-5.4 framgår
fördelningen mellan de två ansökningsperioderna och
föreningsstödets övriga kostnader. För ansökningsperiod 2 avsattes
50 000 kronor till aktivitetsstöd.
Prioriteringar 2019
I bedömningen av föreningarnas ansökningar utgår förvaltningen
från åtta bedömningsgrunder enligt Lokala regler för föreningsstöd.
Förvaltningen bedömer bland annat i vilken mån föreningarnas
verksamheter kompletterar nämndens kärnverksamheter och hur de
bidrar till att stödja prioriterade mål och utvecklingsområden.
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För 2019 prioriteras ideella föreningar vilkas planerade aktiviteter
bidrar till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för barn, personer
med funktionsnedsättning, äldre samt föreningar som tillhandahåller
lokaler och som erbjuder kulturell verksamhet.
Jämställdhets- och gruppanalys
I föreningarnas ansökningar ska de uppge antal medlemmar och
uppskattat antal deltagare, samt deras ålder och kön. Förvaltningen
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beaktar i första hand antalet deltagare, då antal medlemmar inte
säger lika mycket om hur många som faktiskt tar del av planerade
aktiviteter och därmed nämndens stöd. Detta är också viktigt sett
utifrån att det är ett krav att aktiviteten ska vända sig till fler än
föreningens medlemmar för att aktivitetsstöd ska beviljas.
Av föreningarnas ansökningar framgår att det största antalet
deltagare som förväntas nås är 65 år och äldre, varav de flesta anges
vara kvinnor. Av föreningarnas ansökningar framgår även att den
kategori som i lägst grad nås av föreningarnas verksamhet är pojkar
och män samt flickor och kvinnor i åldrarna 13-25 år.
Demokratiska värderingar
I Stockholms stads budget för 2019 framgår det att alla nämnder
genom kontroll och uppföljning ska säkerställa att ekonomiska
bidrag eller tillgång till lokaler inte går till någon aktör som inte står
bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga
rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män, uppmuntrar
eller möjliggör våldsbejakande extremism. Bidrag ska följas upp
noggrant och utvärderas av den bidragsgivande nämnden. I
samband med beslut om bidrag ska en plan för uppföljning
tydliggöras.
Den 26 oktober 2017 antog nämnden reviderade Lokala regler för
föreningsstöd. Regelverket innehöll bland annat ett nytt
grundläggande krav: Utgå från demokratiska värderingar. Av
kravet framgår bland annat att det av föreningens stadgar måste
framgå att föreningen arbetar utifrån demokratiska principer, verkar
för jämställdhet, alla människors lika värde och likabehandling i
verksamheten samt att föreningen och att dess företrädare tar
avstånd från våldsbejakande åsikter och uttryck.
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Kravet om demokratiska värderingar kommer att följas upp i
samband med föreningarnas redovisning som görs vid 2019 års slut.
Den förening som då inte antagit stadgar i linje med det
grundläggande kravet, eller kan påvisa att de påbörjat en process för
att genomföra en förändring, ska återbetala sitt stöd till
stadsdelsnämnden. Förvaltningen tar dock hänsyn till att de
föreningar som är anslutna till större organisationer eller
riksorganisationer, kan behöva längre tid för att genomföra en
stadgeändring.
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Förvaltningens förslag till fördelning av föreningsstöd
ansökningsperiod 2 2019.
Ansökande föreningar och fördelning av stöd
Nedan följer förvaltningens förslag om fördelning av aktivitetsstöd.
Användningen av stödet ska vara uppföljningsbart och samtliga
föreningar ska på ett tydligt sätt, vid årets slut kunna redovisa hur
de använt stödet.
Hälsofrämjandet i Stockholm
Föreningen föreslås beviljas aktivitetsstöd om 5 000 kronor.
Stödet ska användas till aktiviteter för seniorer i form av stavgång
utomhus inom Östermalms stadsdelsområde. Då föreningsstöd
endast ska gå till att stärka ideella föreningar, så beviljas stöd under
förutsättning att föreningen drar en tydlig skiljelinje mellan
föreningens verksamhet och det företag som omnämns i föreningens
ansökan under rubriken kompletterande uppgifter. Föreningen ska
kunna påvisa och särskilt redogöra för att företaget inte
marknadsförs, förknippas med eller omnämns i samband med
planering och genomförande av aktiviteten. Om detta inte kan
påvisas kommer beviljat stöd att återkrävas. Föreningen beviljas
stöd under förutsättning att de under 2019 uppfyller grundläggande
krav nummer 3 enligt förvaltningens anvisningar i bilaga 2.
Mossutställningar
Föreningen beviljas aktivitetsstöd om 25 000 kronor.
Stödet ska användas till att genomföra en serie ensemblemålerier
tillsammans med boende i Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen.
SPF Seniorerna Karlaplan
Föreningen beviljas aktivitetsstöd om 20 000 kronor. Stödet ska
användas till att arrangera en seniordag i Östermalms Föreningsråds
lokaler i samarbete med SPF Seniorerna Gärdet Djurgården, SPF
Seniorerna Hedvig Eleonora och SPF Seniorerna Engelbrekt.
Föreningen beviljas stöd under förutsättning att de under 2019
uppfyller grundläggande krav nummer 3 enligt förvaltningens
anvisningar i bilaga 2.
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Föreningar som föreslås att inte beviljas stöd
Nedan följer de föreningar som föreslås att inte beviljas
föreningsstöd. Se motiveringar för respektive förening i bilaga 2
Redogörelse och bedömningsgrunder ansökningsperiod 2 2019.
Cherries on top
Föreningen beviljas inte föreningsstöd.
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Föreningen Svenskar i världen
Föreningen beviljas inte föreningsstöd.
HIND, Hjorthagens Intresseförening i Norra Djurgårdsstaden
Föreningen beviljas inte föreningsstöd.
Mask och Commedia Centrum
Föreningen beviljas inte föreningsstöd.

Christina Klang
Stadsdelsdirektör

Carolina Bjurling
Kvalitetschef

Bilagor
1. Lokala regler för föreningsstöd
2. Redogörelse och bedömningsgrunder period 2 2019
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