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Bidrag till det lokala förenings - och kulturlivet under
2010
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar och frivilligorganisationer till
en sammanlagd kostnad av 80 000 kronor enlig följande fördelning och villkor
angivna i föreliggande tjänsteutlåtande:
1. Älvsjö AIK Fritid
2. SMU i Älvsjö (Svenska Missionskyrkans Ungdom)
3. Manuk
4. PRO Brännkyrka
5. PRO Älvsjö-Herrängen
6. Förtroenderådet Älvsjö servicehus
7. Intresseföreningen Blomserfonden Liseberg
8. Cykelföreningen Pinglorna
9. De handikappades Riksförbund (DHR) Söder om Söder
10. Café Hållihop
11. Midimo Handikappförening
12. Solberga Bollklubb
13. Föreningen Herrängens gård
14. Musikklubben Herrängens gård/Skärholmens gård
15. Brännkyrkamoderaterna
16. Älvsjö Konstförening
17. Älvsjö IOGT-NTO
18. Långsjö fastighetsägareförening
19. Långbro Villaförening
20. Romer i samhället
21. Reform och autenticitet i Stockholm (RAFS)
22. Arbetsgrupp ur Brännkyrka föreningsråd

Charlotte Svensson
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Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har för 2010 avsatt 80 tkr för stöd till det lokala förenings- och
kulturlivet. Nämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. Föreningsbidrag kan
sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter eller som organiserar
andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses som ett komplement till
nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning så att bidraget kommer
Älvsjös medborgare tillgodo.
Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att
söka bidrag och det har inkommit 22 ansökningar om totalt 443 500 kronor.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 18 av föreningarna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 80 000 kronor.
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande är berett inom kansli- och serviceavdelningen. Samråd har
skett med ordförande i lokala handikapprådet respektive lokala pensionärsrådet. Det
lokala pensionärsrådet och det lokala handikapprådet har getts möjlighet att yttra
sig om ärendet. Ärendet har också behandlats i förvaltningsgruppen 2010-04-15.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har inom sitt geografiska verksamhetsområde bl.a. ansvar för
bidragsgivning till föreningar med utpräglad lokal verksamhet samt också ansvar
för lokal kulturverksamhet. Nämnden har för 2010 avsatt 80 tkr som stöd till det
lokala förenings- och kulturlivet. Stödet fördelas vid ett tillfälle under året, efter
ansökningsförfarande och beslut av stadsdelsnämnden.
Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter
eller som organiserar andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses
som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning
så att bidraget kommer Älvsjös medborgare tillgodo.
Stadsdelsnämnden har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö
att söka föreningsbidrag. Från och med vecka 2 fanns denna information på förvalt-
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ningens hemsida. Förvaltningen annonserade under vecka 3 i stadsdelsnämndens
informationsblad, som delas ut till alla hushåll i Älvsjö.
Bidragsansökningar och stadsdelsförvaltningens förslag
Det har inkommit 22 ansökningar från olika föreningar och organisationer. De har
sammantaget ansökt om bidrag motsvarande 443 500 kronor. I det följande redovisas kortfattat samtliga ansökningar samt förvaltningens förslag till beslut för
respektive ansökan.
Barn och ungdomar
Älvsjö AIK Fritid

Söker: 12 000 kronor.
Föreningens verksamhet är ”gympa” för barn, ungdomar och vuxna, innebandy för
barn och ungdomar, bollekis för barn 5-7 år, simning för barn och ungdomar samt
parkstafetten för barn i skolår 1-6 från alla Älvsjös skolor. För tionde året arrangeras Parkstafetten i Långbroparken då ca 1 000 personer samlas. 2010 blir det den
26 maj och då tävlar ca 500 barn i skolår 1-6 från Älvsjös skolor i en stafett. Parkstafetten stärker gemenskapen i stadsdelen. Det är ett sätt för föräldrar och barn i
Älvsjö att få en trevlig samvaro i en lekfull tävlingsform. Det sökta bidraget ska
användas till att sätta upp två mobila toaletter, utomhusbord och ställning för målfunktionär och speaker, hyra av högtalaranläggning samt underhållning av Älvsjö
Brass (kulturskolan).
Det fanns ca 6 806 tkr i tillgångar 2009-12-31. Föreningen har 2 140 medlemmarna varav ca 1 600 bor inom Älvsjö stadsdel.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

10 000 kronor.
Kommer många av Älvsjös familjer tillgodo.

SMU i Älvsjö (Svenska Missionskyrkans Ungdom)

Söker: 20 000 kronor.
Älvsjö missionsförsamling och Älvsjö SMU har påbörjat ett musikalprojekt. Den
24 april ska musikalen ”Korset och stenen” framföras med två föreställningar i
Älvsjökyrkan. 50 barn och vuxna deltar och ca 200 personer kommer att se musikalen. Den handlar om några barn och ungdomar i Jerusalem som drömmer om
fred. Fredsfrågan är högaktuell just nu och därför ska musikalgruppen få tillfälle
att också fundera över fredsfrågor. Målsättningen är att samla barn, ungdomar och
vuxna för att göra något tillsammans. Övningstiden är på fredagskvällar då man
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arbetar med teater, sjunger i kör samt jobbar med ljud och ljus. I musikalen ingår
ungdomskören ”Älvsjö Gospel” och barnkören. Man skriver egen musik och sångtexter men tar hjälp av en musiker att notsätta och skriva körarrangemang samt
hjälp av professionella musiker under föreställningarna. Bidraget ska användas för
att finansiera musikerna samt ljud, ljus och rekvisita.
Det fanns ca 221 tkr i tillgångar 2009-12-31. Föreningen har 691 medlemmarna
varav 335 bor inom Älvsjö stadsdel.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

8 000 kronor.
Kommer tillräckligt många av Älvsjös familjer tillgodo.

Manuk

Söker: 4 500 kronor.
Manuk är en ideell förening som startat 2010. Föreningen har utomhusaktiviteter
efter säsong; idrott, spel osv. samt inomhusaktiviteter såsom sagoläsning för barn
under 4 år, kännedom om djur och natur, dans, musik, målning, sykunskap samt
hjälp med skolarbete. Bidraget ska användas till att köpa träningsredskap, böcker,
pennor, papper, målarredskap, kopieringsmaskin, skrivare, bleckpatroner, bandspelare, leksaker samt hyra av parkleken Kristallen.
Föreningen har 38 medlemmarna varav 22 bor inom Älvsjö stadsdel.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

1 000 kronor.
Kommer tillräckligt många av Älvsjös barn tillgodo
samt kan ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar.

Äldre
PRO Brännkyrka (Pensionärernas riksorganisation)

Söker: 5 000 kronor.
Det sökta bidraget ska användas för underhållning på åtta månadsmöten i Park belägen i Liseberg. Söker även bidrag från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.
Det fanns ca 29 tkr i tillgångar 2009-12-31. Organisationen har 202 medlemmar
varav 85 bor inom Älvsjö stadsdel.
Förvaltningens förslag:

5 000 kronor.
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Motivering:

Kommer tillräckligt många av Älvsjös äldre tillgodo
samt kan ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
kommer troligen att bevilja 2 500 kronor.

PRO Älvsjö-Herrängen

Söker: 35 000 kronor.
Det sökta bidraget ska användas till lokalhyra och underhållning vid åtta månadsmöten
i Godtemplargården belägen i Långbro.
Det fanns ca 113 tkr i tillgångar 2009-12-31. Föreningen har 393 medlemmar varav
331 bor inom Älvsjö stadsdel.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

6 000 kronor.
Kommer många av Älvsjös äldre tillgodo samt kan ses
som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar.

Förtroenderådet Älvsjö servicehus

Söker: 15 000 kronor.
Det sökta bidraget ska användas för att öka trivseln för de boende i servicehuset
med sång- och musikunderhållning vid ett flertal tillfällen.
Det fanns ca 6 tkr i tillgångar 2009-12-31. Det är ca 100 boende på servicehuset.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

5 000 kronor.
Insatsen kan ses som ett komplement till verksamhetsområdets övriga kulturaktiviteter.

Intresseföreningen Blomsterfonden Liseberg

Söker: 10 000 kronor.
Det sökta bidraget ska användas för att öka trivseln för de boende i servicehuset
med aktivitet i en trevlig miljö på annan ort.
Det fanns ca 35 tkr i tillgångar 2009-12-31. Det är ca 137 boende på servicehuset.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

5 000 kronor.
Insatsen kan ses som ett komplement till verksamhetsområdets övriga kulturaktiviteter.
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Cykelföreningen Pinglorna

Söker: 5 000 kronor.
Nystartad ideell förening för pensionärer. Syftet är gemenskap för regelbunden
och lustbetonad motion med cykelutflykter varje vecka april-oktober med start vid
Älvsjö bibliotek samt kulturaktiviteter och träffar november-mars. Det sökta bidraget ska användas till en resa i sommar, reklam samt kulturaktiviteter.
Föreningen har 26 medlemmarna varav 4 bor inom Älvsjö stadsdel.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

Avslag.
Kommer inte tillräckligt många av Älvsjös medborgare
tillgodo.

Funktionshindrade
DHR, Söder om Söder (De handikappades Riksförbund)

Söker: 15 000 kronor.
Sektionen ordnar träffar och bussresor av social karaktär med kulturinslag. Det sökta
bidraget ska användas till artistgage vid lördagscaféer i servicehuset Fruängsgården
samt hyra av liftbuss.
Det fanns ca 40 tkr i tillgångar 2009-12-31. Förbundet har 1062 medlemmar varav 15
medlemmar bor inom Älvsjö stadsdel.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

Café Hållihop

Söker: 7 000 kronor.

1 000 kronor.
Insatsen kan ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar. Förbundet har hela södra Stockholm som
verksamhetsområde. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd kommer troligen att bevilja 5 000 kronor och även
Enskede-Årsta-Vantör kommer troligen att bevilja medel.
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Café Hållihops medlemmar tillhör psykiatrin och föreningen ska verka för gemenskap och att komma ut i samhället. Medlemmarna träffas en gång/månad på hembygdsgården Lerkrogen. Det sökta bidraget ska användas till hyra av lokal, inbjuda
skådespelare, soppteater samt gå på utställningar och museer.
Det fanns ca 1 tkr i tillgångar 2009-12-31. 8 av de 10 medlemmarna bor inom Älvsjö stadsdel.
Förvaltningens förslag: 2 000 kronor.
Motivering:
Insatsen kan ses som ett komplement till nämndens
verksamhetsansvar.
Midnimo Handikappföreningen

Söker: 55 000 kronor.
Föreningen söker bidrag för att förbättra tenstabornas kännedom om det svenska
samhället, svensk juridik och demokrati, jämställdhet mellan könen, ungdomars
situation m.m.
Föreningen har 150 medlemmarna men ingen bor inom Älvsjö stadsdel.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

Avslag.
Föreningen bedriver inte sin verksamhet i stadsdelen och
har inte heller några medlemmar som bor inom Älvsjö
stadsdelsområde.

Övrigt
Solberga Bollklubb

Söker: 4 000 kronor.
Det sökta bidraget ska användas till att anordna det årliga Valborgsmässofirandet
den 30 april i Parkleken Kristallen.
Det fanns ca 95 tkr i tillgångar 2009-12-31. Klubben har 299 medlemmar varav
256 bor inom Älvsjö stadsdel.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

4 000 kronor.
Kan komma alla Älvsjös familjer tillgodo då allmänheten har tillgång till evenemanget.
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Föreningen Herrängens gård

Söker: 6 000 kronor.
Föreningen värnar om Herrängens gårds miljö, byggnader och möjligheter för föreningslivet samt ordnar där aktiviteter för allmänheten. Det sökta bidraget ska användas till att anordna Valborgsmässofirande den 30 april samt till vår-, höst- och julmarknader
Det fanns ca 195 tkr i tillgångar 2009-12-31. Föreningen har 16 Älvsjöföreningar
som medlemmar.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

5 000 kronor.
Kan komma alla Älvsjös familjer tillgodo då allmänheten har tillgång till evenemanget.

Musikklubben Herrängens/Skärholmens gård

Söker: 25 000 kronor.
Klubben är en ideell förening som arrangerar musikevenemang. Det sökta bidraget
ska användas för musikevenemang på Herrängens gård 21/2, 21/3, 9/5, 19/9, 24/10
och 14/11.
Det fanns ca 4 tkr i tillgångar 2009-12-31. Klubben är en förening som bildades 2005
och består av en styrelse på sju personer.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

7 000 kronor.
Kan komma tillräckligt många av Älvsjös medborgare
tillgodo då allmänheten har tillgång till evenemanget.

Moderata samlingspartiet i Brännkyrka

Söker: 5 500 kronor.
Det sökta bidraget ska användas till att anordna den årliga folkfesten vid Herrängens gård den 6 juni för att fira Nationaldagen med uppträdande, lotterier, fiskdamm,
tipspromenad, café, lekar, m.m. Aktiviteten är för allmänheten och opolitisk, kommer ca 350 personer.
Det fanns ca 23 tkr i tillgångar 2009-12-31. Alla 120 medlemmarna bor inom Älvsjö stadsdel.
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Förvaltningens förslag:
Motivering:

5 000 kronor under förutsättning att medlemsvärvningar
och kampanjer för partiet inte förekommer i samband
med arrangemangen.
Kan komma alla Älvsjös familjer tillgodo då allmänheten har tillgång till evenemanget.

Älvsjö Konstförening

Söker: 5 000 kronor.
Föreningen stimulerar konst- och kulturintresset. Det sökta bidraget ska användas
till föredragshållare och underhållning.
Det fanns ca 25 tkr i tillgångar 2009-12-31. Föreningen har 131 medlemmar varav
106 bor inom Älvsjö stadsdel och en mycket stor andel är äldre.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

2 000 kronor.
Insatsen kan ses som ett komplement till nämndens
verksamhetsansvar.

Älvsjö IOGT-NTO

Söker: 10 000 kronor.
Nykterhetsorganisation, som innefattar opinionsbildning och upplysning i alkoholoch drogfrågor samt har möten och arrangemang för medlemmar och allmänhet med
föreläsningar, kulturprogram och studiecirklar i den egna samlingslokalen, Godtemplargården. Bidraget ska användas till gager och arvoden samt annonsering och andra
informationsinsatser. Sammankomsterna är öppna för allmänheten.
Det fanns ca 265 tkr i tillgångar 2009-12-31. Organisationen har 83 medlemmarna
varav 40 bor inom Älvsjö stadsdel.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

4 000 kronor.
Kan komma tillräckligt många av Älvsjös medborgare
tillgodo då allmänheten har tillgång till evenemanget.

Långsjö fastighetsägareförening

Söker: 5 500 kronor.
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Föreningen anordna samt medverka i olika aktiviteter, som syftar till att öka sammanhållningen, motverka segregation samt sprida kunskap till unga och äldre om
Långsjö, dess historia och framtid. Det sökta bidraget ska användas till att arrangera Älvsjöskogens dag 9/5 genom att berätta om skogens roll för rekreation och
kretslopp samt informera om fauna, bergarter m.m. Därutöver bjuder föreningen
på kaffe, saft och tilltugg. Föreningen ska även delta i Långsjörundan, göra vårstädning samt svara för skyltarna i Älvsjöskogen och efter Långsjön.
Det fanns ca 31 tkr i tillgångar 2009-12-31. Alla 350 betalande hushåll ligger inom
Älvsjö stadsdel.
Förvaltningens förslag: 2 000 kronor.
Motivering:
Kan komma alla Älvsjös familjer tillgodo då allmänheten har tillgång till evenemanget samt kan ses som ett
komplement till nämndens verksamhetsansvar.
Långbro Villaförening

Söker: 7 000 kronor.
Föreningen tillvaratar villaägarnas intressen. Det sökta bidraget ska användas till
att tillsammans med grannföreningarna arrangera Älvsjöskogens dag 9/5 genom
att anordna tipspromenad, ponnyridning, lotterier och korvgrillning. Antal besökare beräknas till ca 300.
Det fanns ca 115 tkr i tillgångar 2009-12-31. Alla 616 betalande fastigheter ligger
inom Älvsjö stadsdel.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

2 000 kronor.
Kan komma alla Älvsjös familjer tillgodo då allmänheten
har tillgång till evenemanget.

Romer i samhället (RIS)

Söker: 100 000 kronor.
Föreningen i Stockholm startade 2009-03 och är bl.a. medlem i Sveriges Romska
Ungdomsförbund. Föreningen vill bevara romsk kultur, behålla seder men ändå
integreras i samhället med lika värde som majoritetsbefolkningen. Bidraget ska
användas till att göra utställningar på Älvsjö bibliotek, hålla föredrag om romsk
kultur och unika kläder, lyfta fram musik, dans och seder samt handarbete och
yrken. Tanken är att nå ca 500 personer. Bidraget ska bekosta broschyr, material
och annonsering.
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Det fanns inga tillgångar 2009-12-31. Föreningen har 250 medlemmar varav 67 medlemmar bor inom Älvsjö stadsdel.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

5 000 kronor.
Kan komma tillräckligt många av Älvsjös medborgare
tillgodo då allmänheten har tillgång till evenemangen.

Reform och autenticitet förening i Stockholm (RAFS)

Söker: 85 000 kronor.
Ideell förening som startat 2009. Föreningen vill verka för integration av medlemmarna och informera om Islam för att förebygga fördomar och missförstånd.
Vill också samla muslimer i meningsfull verksamhet präglad av objektivitet, samarbete och respekt för oliktänkande.
Det fanns ca 6 tkr i tillgångar 2009-12-31. Föreningen har 184 medlemmarna varav 73 bor inom Älvsjö stadsdel.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

1 000 kronor.
Kommer tillräckligt många av Älvsjös medborgare tillgodo samt kan ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar.

Arbetsgrupp ur Brännkyrka föreningsråd

Söker: 7 000 kronor.
Föreningsrådet har haft verksamhet från 1927 och upplöstes 2007. På sista mötet
deponerades 4 tkr hos Brännkyrka hembygdsförening till tryckning av historiebeskrivningen. Skriften kommer att distribueras till alla bibliotek i söderort, församlingar, alla skolbibliotek, hembygdsföreningar m.fl. Tryckningen blir kostsammare
än vad som beräknats.
Det finns 4 tkr i tillgångar 2009-12-31. Arbetsgruppen består av 4 personer.
Förvaltningens förslag:
Motivering:

Avslag.
Kostnaderna är inte kända än. Brännkyrka församling har
gett positivt besked om att bidrag kan erhållas därifrån.
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Sammanfattande synpunkter
I enlighet med vad som angivits ovan föreslås att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar/frivilligorganisationer motsvarande sammanlagt 80 000 kronor
till kulturaktiviteter för 2010.
För tre bidragsansökningar föreslås avslag. Cykelföreningen Pinglorna och Midnimo Handikappförening har för få eller inga medlemmar som bor inom Älvsjö
stadsdelsområde. Brännkyrka föreningsråds kostnaderna för att trycka skriften om
dess verksamhet är inte kända och bidrag kommer att beviljas från Brännkyrka
församling.
Det ska också noteras att ett förslag till bidragsgivning villkoras med att medlemsvärvningar och kampanjer för politiska partier inte får förekomma i samband med
arrangemanget.
En separat redovisning från de föreningar och frivilligorganisationer som beviljas
medel kommer att begäras in i slutet av 2010.

______________________________

Bilaga
Sammanställning av inkomna ansökningar 2010.

