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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreningsbidrag 2012
Förvaltningens förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar bidrag till ideella föreningar enligt
följande fördelning:
- Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen beviljas 150 000 kronor.
- Hela Människan beviljas 75 000 kronor.
- Grannstöd Spånga-Tensta beviljas 30 000 kronor.
- Spånga-Tensta kulturkommitté beviljas 100 000 kronor.
- Järva Folkets Park beviljas 80 000 kronor.
- Systrami beviljas 10 000 kronor.
- Spånga Folkdansgille beviljas 10 000 kronor.
- Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta beviljas 95 000 kronor.
- Tenstas framtid beviljas 35 000 kronor.
- Eritreanska islamiska föreningen i Stockholm beviljas 5 000 kronor.
- Spånga Blåbandsförening beviljas 35 000 kronor.
- Verdandi beviljas 445 000 kronor.
- Grekiska föreningen beviljas 5 000 kronor.
- Tenstas familje- och ungdomsförening beviljas 5 000 kronor.
- Tensta kvinno- och tjejjour beviljas 170 000 kronor.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Sammanfattning
I ärendet föreslås hur föreningsbidragen för 2012 ska fördelas. I bilagan till
ärendet redovisas samtliga inkomna ansökningar och ansökningssummor. Alla
föreningar som har ansökt om bidrag kommer att underrättas per brev med besked
om nämndens beslut.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av strategiska staben
Ärendet
Stadsdelsnämnden har i budget för 2012 avsatt 1,250 mnkr till föreningsbidrag.
Nämnden antog vid sammanträdet i februari 2009 riktlinjer för föreningsbidrag i
ärende med dnr. 099-672/2008. I ärendet fastslås bland annat att föreningsbidrag
främst ges till verksamheter med utpräglat lokal förankring och som riktar sig till
barn och unga och som verkar för att öka tryggheten i stadsdelsområdet eller riktar
sig till kvinnor.
För att informera intresserade föreningar om möjligheten att söka föreningsbidrag
har information och ansökningsblankett skickats ut under slutet av januari månad
till samtliga föreningar som ansökte under 2011. Dessutom har information funnits
på stockholm.se, affischer har satts upp i området och förvaltningen har
annonserat i lokalpressen. För att ytterligare stödja föreningarna i
ansökningsprocessen har föreningarna haft möjlighet att träffa en handläggare
under en dag på förvaltningens kontor på Fagerstagatan 15. De föreningar som
önskat har då kunnat få personlig hjälp att fylla i ansökan, samt erhållit
information om vad som krävs för att ansökan skall betraktas som fullständig mm.
Totalt har 28 ansökningar inkommit och den totala ansökta summan är
4,330 mnkr. Av dessa 28 ansökningar föreslås 15 beviljas bidrag.
När nämnden har behandlat ärendet kommer alla föreningar som ansökt om bidrag
att kontaktas per brev med besked om nämndens beslut.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Nedanstående föreningar har inkommit med en komplett ansökan samt bedriver
sådan föreningsverksamhet som ryms inom nämndens riktlinjer för
föreningsbidrag. I sammanställningen återges i korta ordalag föreningens syfte och
verksamhetens art med utgångspunkt i vad som anges på ansökningsblanketten.
1. Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF
Föreningens syfte är att i samarbete med föräldrar och skola verka för att
somaliska barn kommer in i det svenska samhället och får en positiv
levnadsutveckling. Verksamheten består bland annat av hjälp med läxläsning,
nattvandring och föräldrautbildning. 2011 beviljades föreningen 150 000
kronor.
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Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar föreningen ett bidrag på 150 000
kronor för sin ungdomsverksamhet.
Föreningen ansöker om 460 000 kronor.
2. Hela Människan
Hela människan är en ekumenisk ideell förening, för socialt arbete på kristen
grund. Föreningen har dagverksamheter som är öppna för alla. Föreningen ger
stöd till utsatta personer exempelvis i kontakten med myndigheter och
sjukvård. Lunch serveras till självkostnadspris. En stor del av föreningens
verksamhet är riktad mot vuxna. Deras ungdomsverksamhet drivs av Tenstas
framtid som också söker bidrag för 2012. Föreningen beviljades 110 000 kr
2011.
Förvaltningen föreslår att föreningen får ett bidrag på 75 000 kr.
Föreningen ansöker om 350 000 kr
3. Grannstöd Spånga-Tensta
Verksamheten Grannstöd i Spånga-Tensta är en utvecklad form av
grannsamverkan i samverkan med det lokala BRÅ, polisen i södra Järva,
försäkringsbolag, villaföreningar och frivilliga. Verksamhetens syfte är att
genom systematisk bevakning förebygga brott, kartlägga brister i närmiljön
och därigenom verka för säkerhet i boendemiljön. Folksam som tidigare har
bidraget med en bil till verksamheten kommer att upphöra med detta under
2012.
Föreningen beviljades 15 000 kronor i bidrag 2011.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas ett bidrag på 30 000 kronor.
Föreningen ansöker om 38 000 kronor.
4. Spånga Tensta kulturkommitté
Föreningens syfte är att främja kulturlivet i Spånga-Tensta, föreningens
ledamöter är tillsatta av föreningslivet lokalt. Föreningen beviljades 100 000
kronor i bidrag 2011.
Föreningen ansöker om 160 000 kronor.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 100 000 kronor.
5. Järva Folkets Park
Föreningen Järva Folkets Park driver Eggeby Gård och erbjuder olika
verksamheter och aktiviteter med utpräglat lokal förankring för barn, unga och
vuxna. Föreningen beviljades 80 000 kronor i bidrag 2011.
Förvaltningen föreslår att föreningen får ett bidrag på 80 000 kr.
Föreningen ansöker om 300 000 kronor
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6. Systrami
Föreningens syfte är att skapa en plattform där unga tjejer i stadsdelen kan
möta varandra, knyta nya kontakter och stärka sin självkänsla och sitt
självförtroende. Detta ska föreningen uppnå genom olika fysiska aktiviteter,
konstupplevelser, gruppövningar och föreläsningar. Föreningen är nybildad
och inne på sitt första verksamhetsår.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 10 000 kronor för sin pågående
verksamhet.
Föreningen ansöker om 80 000 kr
7. Spånga Folkdansgille
Spånga Folkdans Gilles verksamhetsidé är att väcka intresse för bygdekultur,
folklig dans och musik till glädje och stimulans för boende i Spånga-Tensta.
Målsättningen är att nå fler familjer som aldrig tidigare upplevt svensk
midsommar. Föreningen beviljades 10 000 kronor under 2011.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 10 000 kronor.
Föreningen ansöker om 10 000 kronor.
8. Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta
Föreningen Kvinnocenter vänder sig till kvinnor som är isolerade och har låg
utbildningsnivå. Målet med verksamheten är att bryta kvinnors isolering och
öka kvinnors möjligheter till kunskap och medvetenhet om det svenska
samhällets lagar och normer. Föreningen beviljades 100 000 kronor i bidrag
2011. Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 95 000 kronor.
Föreningen ansöker om 280 000 kronor.
9. Tenstas framtid
Föreningen vänder sig till ungdomar i stadsdelen. Syftet är att ge stöd, råd och
information. Aktiviteter som bl.a. genomförs är läxhjälp, fotbollsturneringar,
utflykter och nattvandring. Föreningen fick 15 000 kr under namnet
”Ungdomar på glid” 2011.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 35 000 kronor för sin barn- och
ungdomsverksamhet.
Föreningen ansöker om 100 000 kronor.
10. Eritreanska Islamiska Föreningen i Stockholm
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Föreningen satsar på barn, ungdomar och kvinnor och vill skapa en trygg
plattform för familjen och samhället i stort. Föreningen vill bidra till en positiv
utveckling för individen och samhället i sin helhet. Under 2012 vill föreningen
bland annat arbeta med skapande verksamhet för flickor från 12 år och uppåt
(efter skolan), hälsocoacher och läxhjälp för barn från årskurs 5 och uppåt.
Föreningen sökte inget föreningsbidrag 2011.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 5 000 kronor för sin
ungdomsverksamhet.
Föreningen ansöker om 150 000
11. Spånga Blåbandsförening
Spånga Blåbandsförenings verksamhetsidé är att verksamheten ska bidra till
integration mellan svenskar och invandrare och mellan invandrare från olika
kulturer. Föreningen beviljades 35 000 kronor i bidrag för 2011.
Föreningen beviljas 35 000 kronor för sin pågående verksamhet.
Föreningen ansöker om 70 000 kronor.
12. Verdandi
Verdandis verksamhet i Tensta är främst riktad till kvinnor, barn och ungdomar
och har som mål att engagera unga som lever i särskilt utsatta situationer.
Föreningen beviljades 415 000 kronor i bidrag 2011.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 445 000 kronor.
Föreningen ansöker om 960 000 kronor.
13. Grekiska föreningen
Grekiska föreningen är en förening som har som mål att vara ett stöd för sina
medlemmar. Man anordnar även svenskundervisning och grekisk
undervisning. De arbetar även med integration. Föreningen sökte inget
föreningsbidrag 2011.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 5 000 kronor för sin pågående
verksamhet.
Föreningen ansöker om 70 000 kronor.
14. Tenstas familje- och ungdomsförening
Föreningen vill främja sociala, kulturella och samhällig utveckling, särskilt för
att förbättra kvinnor, barn och ungdomars situation. Planerar att driva ett antal
olika projekt under 2012 för att nå fram till sitt mål. Bland annat vill man lära
kvinnor att cykla för att därigenom hjälpa till att bryta kvinnors isolering.
Föreningen sökte inget föreningsbidrag 2011.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 5 000 kronor.
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Föreningen söker 25 000 kronor

15. Tensta kvinno- och tjejjour
Föreningens verksamhet riktar sig till kvinnor och flickor som är eller har varit
utsatta för våld. Målet är att förbättra utsatta kvinnors situation och att erbjuda
stöd och råd. Föreningen erhöll 155 000 kronor i bidrag 2011.
Föreningen beviljas 170 000 kronor.
Föreningen ansöker om 250 000 kronor.
Bilaga
1. Sammanställning av alla ansökningar.
Alla ansökningar finns hos nämndsekreteraren och kommer att finnas tillgängliga
vid nämndens sammanträde den 24 maj 2012.
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