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Förslag till beslut 
 
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar: 
  
Att godkänna kulturförvaltningens förslag om stöd till 
lokalförvaltande organisationer för 2020 enligt följande 
 

1. 27 180 000 kronor som grundstöd  
2. 2 923 000 kronor som kompensationsstöd för nolltaxa 
3. 1 000 000 kronor som reservation för medfinansiering av 

Boverksansökningar   
 

Totalt 31 103 000 kronor 
 
Att förklara beslutet omedelbart justerat.  
 
 
  

 

 
Robert Olsson  Patrik Liljegren  
Kulturdirektör  Biträdande kulturdirektör   
    
 

Sammanfattning 
Tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningens förslag till beslut om stöd 
till lokalförvaltande organisationer 2020 samt de kriterier och 
överväganden som utgör underlag för förslaget. Förvaltningen 
föreslår nämnden att fatta beslut om stöd med en summa om 
31 103 000 kronor. Av budgetmedel för 2020 har nämnden vid 
tidigare möte fattat beslut om 850 000 kr i grundstöd till aktör som 
beviljats flerårigt stöd. Stödet kommer därmed att uppgå till en 
summa om totalt 31 953 000 kronor för 2020, varav grundstödet 
uppgår till totalt 28 030 000 kronor.  
 
Beslutet omfattar ett intentionsbeslut om flerårigt stöd till två 
aktörer för 2021 och 2022 till ett belopp av totalt 2 850 000 kronor 
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årligen. Intentionsbeslutet gäller under förutsättning att den 
verksamhet som presenteras i ansökan fullföljs och att budget för 
2021 och 2022 medger stöd. Uppföljning och ny prövning kommer 
att ske.  
 
I bilaga 2 ges en fördjupad information om de enskilda 
stödmottagarna samt motiveringar till förvaltningens 
ställningstaganden.  
 

UTLÅTANDE 

Ärendets beredning  
Ärendet har handlagts inom enheten för kulturstöd, kulturstrategiska 
staben. Dialog med lokalförvaltande organisationer har skett 
löpande under året. Till grund för förslaget ligger nämndens mål, 
riktlinjer, bedömningsgrunder och prioriteringar. För bedömningar 
av ansökningar har följande referenspersoner med kompetens inom 
olika kvalitetsaspekter bidragit:  
 
Namn Avdelning  Kompetens  
Mats Sylwan Extern utredare  Föreningsliv, kultur 

och folkbildning  
Nanushka 
Yeaman 

Kulturförvaltningen, 
enheten för kulturstöd 

Kultur  

Per-Olof 
Törnqvist  

Kulturförvaltningen,  
administrativa staben 

Lokaler och service  

Martin 
Hafström 

Kulturförvaltningen, 
stadsbiblioteket 

Programverksamhet 
och lokal samverkan  

Julia Persson Kulturförvaltningen, 
administrativa staben 

Ekonomi  

Daniel 
Lindfors  

Stadsledningskontoret, 
Avdelningen för 
kvalitet och 
stadsutveckling  

Föreningsliv och social 
hållbarhet  

 

Bakgrund 

De föreningsdrivna samlingslokalernas historia  
Mötesplatser för föreningsliv och kultur har på ett självklart sätt 
funnits med i stadsplaneringen alltsedan Stockholms stad började 
planera de nya stadsdelar som sedan växte fram på 1950-talet. 
Verksamheterna skulle bygga på en samverkan mellan staden och 
de lokalförvaltande organisationer som antingen nybildades eller 
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redan fanns på plats, exempelvis genom den etablerade Folkets 
Husrörelsen. Det fanns också hemgårdar, med rötter i den engelska 
rörelsen ”settlement”, som ville utjämna sociala ojämlikheter och ge 
arbetare möjlighet till studier och bildning. I vissa fall drevs husen 
som medborgarhus av staden själv. Som mest uppgick beståndet till 
cirka 90 kommunalt drivna eller stödda samlingslokaler. Så 
småningom etablerades en politisk samsyn om att stadens 
möteslokaler skulle drivas av föreningslivet. Samtidigt minskade 
antalet successivt till dagens nivå, ett trettiotal lokalförvaltande 
organisationer.  

En stödform – tre inriktningar  
De lokalförvaltande organisationerna utgör en komplex struktur där 
tre huvudinriktningar kan urskiljas inom en och samma stödform. 
Med lokalförvaltande organisationer avses:  
 

• Allmänna samlingslokaler  
• Hemgårdar  
• Kulturhistoriskt värdefulla gårdar  

 
Det innebär att de lokalförvaltande organisationerna representerar 
många olika verksamhetsinriktningar som kan vara mer eller mindre 
renodlade. De allmänna samlingslokalerna fokuserar oftast på 
lokaluthyrning och/eller publika kulturprogram, och representerar 
det traditionella civilsamhället där det finns en vana av föreningsliv. 
Hemgårdarna kan fungera som öppna fritidsgårdar och vardagsrum 
i lokalsamhället, medan de kulturhistoriska gårdarna, där 
fastigheterna ägs av Stockholms stad, ofta erbjuder en verksamhet 
med fokus på rekreation. Flera lokalförvaltande organisationer 
bedriver en bred och varierad verksamhet för många olika 
målgrupper. Det finns en spännande blandning av lokalförvaltande 
organisationer i Stockholm, dock varierar deras betydelse som 
lokalupplåtare.  
 

Olika förutsättningar 
Geografiskt läge   
I takt med att Stockholm växer förändras stadsdelarna och deras 
befolkningssammansättning. Det finns stora sociala och 
ekonomiska skillnader både mellan grupper och mellan stadsdelar i 
Stockholm. En synbar men absolut inte entydig koppling kan 
urskiljas mellan de lokalförvaltande organisationernas verksamhet 
och lokalernas socioekonomiska stadsdelsläge. Det kan konstateras 
att de lokalförvaltande organisationer som är belägna i 
socioekonomiskt utsatta områden arbetar med andra förutsättningar 
än de som ligger i socioekonomiskt starkare områden i till exempel 
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innerstaden eller närförort. Centralt belägna lokalförvaltande 
organisationer med goda kommunikationer har lättare att få höga 
volymer för lokaluthyrning och deltagande.  

Lokaler    
De lokalförvaltande organisationerna har historiskt betingade 
inriktningar och lokalmässiga kvaliteter som inte alltid motsvarar 
behoven i en växande storstad. Kravspecifikationerna för stadens 
alltmer nischade kultur- och klubbliv har förändrats och ser 
annorlunda ut än de som tidigare gällde för till exempel Folkets Hus 
A-sal. Lokalernas utformning och utrustning är viktiga tillgångar på 
en alltmer konkurrensutsatt marknad. Flera lokalförvaltande 
organisationer har lokaler med eftersatt underhåll och stora 
renoveringsbehov. I den växande staden blir relationen mellan 
fastighetsägaren som hyresvärd och den lokalförvaltande 
organisationen som hyresgäst alltmer komplicerad.  
 

Utvecklingspotential 
Lokal förankring  
Socioekonomiska faktorer och föreningstraditioner i en stadsdel har 
betydelse när det gäller att få kontinuitet och stabilitet i en 
lokalförvaltande organisation. En utveckling observeras där 
kulturintresserade stockholmare bosätter sig i ytterstadsdelarna och 
deltar i uppbyggnaden av ett vitalt lokalt kulturliv. Exempel på den 
utvecklingen är den vitalisering som skett i verksamheterna i 
Bagarmossens Folkets Hus, på Midsommargården vid Telefonplan 
samt i Årsta Folkets Hus. Folkets Husby och Folk i Skärholmen är 
exempel på lokalförvaltande organisationer som genom intensivt 
samarbete med aktörer i närområdet har stärkt den lokala 
förankringen, vilket gett positiva effekter både vad gäller ekonomi, 
verksamhet och antal besök. 

Finansiering  
Ekonomin är en viktig framtidsfråga för de lokalförvaltande 
organisationerna. Fortfarande utgör det kommunala stödet en 
betydande del av intäkterna, i vissa fall en kommunal 
finansieringsgrad om uppemot 40 procent eller mer. Hemgårdarnas 
verksamhet utmärker sig som särskilt kostnadskrävande, med 
begränsad lokalupplåtelse, en öppen verksamhet som kräver hög 
bemanning och centrala lägen som medför högre hyror. Om 
verksamheterna ska utvecklas är det nödvändigt att utveckla nya 
intäktsmodeller. Släktskap eller samverkan med andra aktörer ger 
verksamheterna en möjlighet att bredda den ekonomiska basen. 
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Nytänkande 
Flera lokalförvaltande organisationer arbetar mycket medvetet och 
framgångsrikt med att utveckla verksamheten. Här spelar 
styrelsernas engagemang och förmåga till nytänkande kring 
ekonomi och verksamhet en viktig roll. Flera lokalförvaltande 
organisationer har de senaste åren sökt och fått stöd från Boverket 
och Kulturrådet för lokal- och verksamhetsutveckling, i flera fall 
matchade av kulturnämnden, vilket har inneburit mer 
ändamålsenliga lokaler. Flera lokalförvaltande organisationer har 
utvecklat sin förankring och angelägenhetsgrad i den stadsdel de 
verkar i och etablerat långsiktig samverkan med 
stadsdelsförvaltningarna genom exempelvis IOP-avtal.  
  
Samtidigt är det tydligt att somliga verksamheter har svårt att möta 
de nya krav som ställs på lokalförvaltande organisationer. Det finns 
flera exempel på lokalförvaltande organisationer i innerstaden och 
söderort som har problem med förnyelsen. Det går att urskilja ett 
mönster där flera äldre hemgårdar och samlingslokaler får problem 
med såväl verksamhet som ekonomi. Resultatet är låg bemanning 
och servicenivå, tomma lokaler och löpande sämre ekonomi, vilket 
skapar en ond cirkel som är svår att bryta utan att styrelsen beslutar 
sig för kraftfulla förändringsåtgärder. Ett ökat offentligt stöd är inte 
en hållbar lösning för en verksamhet som inte har förmåga att ställa 
om så att den både organisatoriskt och verksamhetsmässigt kan 
möta samhällets förändringar på både kort och lång sikt. Förmågan 
till utveckling i takt med tiden och att vara angelägen för en bredd 
av medborgare är avgörande.  

 

Stödmodellen 

Syfte med stödet 
Huvudmotivet för stadens stöd till lokalförvaltande organisationer 
är att tillgodose föreningslivets, kulturlivets och stockholmarnas 
behov av lokaler för att förverkliga demokratiska mål i samhället. I 
detta syfte ingår att främja publik kulturverksamhet i hela staden. 
De av staden stödda kulturlokalerna ska kännetecknas av hög 
kvalitet avseende både verksamhet och organisatorisk förmåga och 
vara anpassade till medborgarnas efterfrågan.  
 

Stödkonstruktion  
Stödet innehåller ett grundstöd, ett investeringsstöd samt ett 
kompensationsstöd för nolltaxeupplåtelse. Kompensationsstödet 
uppgår till 75 kr per timme och baseras på redovisning av 
föregående års uthyrning till nolltaxegrupper (nolltaxerad barn- och 
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ungdomsverksamhet, nolltaxerad verksamhet för personer med 
funktionsvariation samt nolltaxerad AA-/NA-verksamhet). 
Grundstödet kan beviljas för ett eller tre år. Villkor för flerårigt 
grundstöd är att den sökande organisationen kan presentera en 
trovärdig, flerårig plan, vision och budget.  
 

Generella villkor  
Alla former av kulturstöd omfattas av generella villkor, beslutade av 
kulturnämnden 2019-10-22 (Dnr 6.1/254/2019, bilaga 1). I de 
generella villkoren fastslås att alla former av kulturstöd omfattas av 
Stockholms stads styrdokument gällande demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
våldsbejakande extremism.  
 
I Stockholms stads budget 2019-2021 framgår att nämnder och 
bolag ska ”genom kontroll och uppföljning 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.” 
 

Riktlinjer 
I stödets riktlinjer, beslutade av kulturnämnden 2017 (Dnr. 
1.1/3899/2017) anges att ansökan ska bedömas efter följande 
övergripande kriterier. 
 

• Volymen på lokaluthyrning till föreningsliv och andra 
brukare. 

• Omfattning, kvalitet och besöksvolym på kultur- och 
bildningsverksamhet. 

• Upplåtelsevolym och tillgängliga lokaler för nolltaxegrupper 
och subventionerade grupper. 

• Samarbete och förankring inom stadsdelen.  
• Omfattning och kvalitet på lokaler, service och 

mötesfaciliteter.  
• Lägesfaktor avseende tillgänglighet och tillgången till 

alternativa möteslokaler i stadsdelen.  
• Förmåga att marknadsföra och driva verksamheten effektivt 

och i god administrativ ordning.  
• Verksamhetens utvecklingsmöjligheter.  
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Utfall för verksamhetsåret 2019  
För verksamhetsåret 2019 beviljade kulturnämnden stöd till 29 
föreningsdrivna lokalförvaltande organisationer för att driva 
verksamhet i lika många lokaler på olika platser i staden. Av dessa 
hade tre beviljats flerårigt stöd vid tidigare beslut.  
 
Kulturnämnden beviljade stöd om 29 943 000 kronor för 
verksamhetsåret 2019 (Dnr 6.1/3123/2018). Inräknat tidigare 
beviljade fleråriga stöd beviljades totalt 33 543 000 kronor 
(grundstöd, för nolltaxa, medel för senare fördelning samt 
bokningsadministration). Vid ett senare beslut tilldelades 
Studiefrämjandet ett stöd om 1 500 000 kronor för drift av Tensta 
Träff fram till och med den 29 februari 2020.  
 
Nya lokalförvaltande organisationer 
Under 2019 har inga nya lokalförvaltande organisationer 
tillkommit. Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd upa – Park 
Folkets Hus och Sköndals Allaktivitetshus (Sköndalsgården) är med 
i stödsystemet sedan 2017. Under åren 2014-2016 tillkom 
Föreningen Folkkulturcentrum (Hjorthagens kulturhus), Folkets 
Husby och FOLK i Skärholmen.   
 

Inriktning och uppdrag för 2020 
I stadens budget för 2020 har kulturnämnden fortsatt ansvar för att 
stödja de allmänna samlingslokalerna och hemgårdarna.  
 

Grundstöd  
Grundstödet ska bygga en ekonomisk bas för en lokalförvaltande 
organisation men det behöver i regel kompletteras med andra 
intäkter. Till denna ansökningsomgång har inkommit 33 
ansökningar om stöd. Nämnden fattar beslut om 28 av dessa och 
förvaltningen fattar beslut om fem ansökningar på delegation. För 
2020 har de lokalförvaltande organisationerna sammanlagt ansökt 
om 40 187 000 kronor i grundstöd. Förslaget för 2020 innebär att 
grundstödet höjs för sex verksamheter. Femton verksamheter får 
oförändrat stöd, en verksamhet får en mindre justering och sex 
verksamheter får sänkt stöd. Totalt föreslås ett grundstöd, utöver 
tidigare beviljat flerårigt stöd, om 27 180 000 kronor för 2020. 
Föreslaget grundstöd för 2020 uppgår till totalt 28 030 000 kronor.    
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Förändringar  
Kulturförvaltningen har i beredningen utgått från stödområdets 
riktlinjer och bedömningskriterier. Förvaltningen har också tagit 
hänsyn till de lokalförvaltande organisationernas geografiska läge i 
staden. Av totalt 29 kommunalt finansierade lokalförvaltande 
organisationer ligger åtta på Järva och sex på Södermalm. En 
översyn har gjorts över stödnivåerna för de lokalförvaltande 
organisationer som finns i de mest samlingslokaltäta områdena. Mot 
bakgrund av att det ska finnas likvärdig tillgång till mötesplatser 
och utvecklingsmöjligheter i alla stadsdelar ser förvaltningen ett 
behov av en strukturell omfördelning av stöd geografiskt i staden. 
Det ger möjlighet att stärka lokalförvaltande organisationer i de 
områden där beståndet av samlingslokaler inte är lika tätt.   
 
En omfördelning av stöd förslås också utifrån verksamhetsmässiga 
aspekter. Lokalförvaltande organisationer som spelar en viktig roll 
som mötesplats och uppvisar en stark utveckling förslås få ökat 
grundstöd. Lokalförvaltande organisationer som behöver bli mer 
angelägna och relevanta som mötesplatser och uppvisar brist på 
genomförbara idéer för den verksamhetsmässiga utvecklingen 
förslås få sänkt stöd. Merparten av de lokalförvaltande 
organisationer som föreslås behålla sin stödnivå har visat på styrkor 
inom bedömningskriterierna genom att erbjuda ett kvalitativt 
programutbud, ha en god lokal förankring, trovärdiga 
framtidsvisioner och goda utvecklingsmöjligheter. Detaljerade 
motiveringar återfinns i bilaga 2 under respektive sökande 
lokalförvaltande organisation. 
  

Ökat grundstöd  
Sex lokalförvaltande organisationer föreslås ökat grundstöd om 
sammanlagt 1 100 000 kronor. Det är:  

• Bagarmossens Folketshusförening  
• FOLK i Skärholmen 
• Folkets Husby 
• Föreningen Midsommargården 
• Södergården 
• Årsta Folketshusförening  

 
De lokalförvaltande organisationer som föreslås ökat grundstöd 
visar på hög kvalitet inom bedömningskriterierna genom att 
exempelvis erbjuda en kvalitativ och relevant programverksamhet 
för många olika målgrupper, ha en stark lokal förankring med 
innovativa samarbeten samt väl genomtänkta och genomförbara 
framtidsplaner.  
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Sänkt grundstöd  
Sex lokalförvaltande organisationer föreslås sänkt grundstöd om 
sammanlagt 700 000 kronor. Det är: 
 

• Alviks kulturhusförening  
• Farsta Föreningsråd (Farsta gård) 
• Maria-Högalids föreningsråd (Hartwickska huset)  
• Mäster Olofsgården 
• Skeppsholmsgården 
• Stiftelsen Birkagården  

 
Två lokalförvaltande organisationer föreslås ett sänkt grundstöd av 
strukturmässiga omfördelningsskäl, men bibehåller en fortsatt hög 
stödnivå. Det är Mäster Olofsgården och Stiftelsen Birkagården. De 
lokalförvaltande organisationer som i övrigt föreslås ett sänkt 
grundstöd visar på brister i bedömningsgrunderna och en svag 
utvecklingspotential.  
 

Kompensationsstöd  
Kompensationsstödet är en ersättning för uthyrning till nolltaxerade 
grupper med verksamhet för barn och unga, personer med 
funktionsvariationer samt personer i AA-/NA-verksamhet som 
försöker lämna sitt missbruk. Ett krav för att detta stöd ska betalas 
ut till den lokalförvaltande organisationen är att föreningen som får 
hyra med nolltaxa har ansökt om och beviljats nolltaxestatus av 
idrottsförvaltningen.  
 
Ersättningen för uthyrning till nolltaxerade grupper är 75 kronor per 
timme. Underlaget för beräkningen av nolltaxetimmar kommer från 
Interbook, idrottsförvaltningens bokningssystem. Utdraget görs i 
slutet av oktober med ett prognosticerat resultat för verksamhetsåret 
2019. Uthyrningen till nolltaxerade grupper 2019 utgör en dryg 
fjärdedel av den samlade lokalupplåtelsen i stadens bokningssystem 
Interbook (21 600 timmar av 80 000 timmar). Ytterligare 16 800 
timmar är rapporterade från aktörer som lämnat stadens 
bokningssystem och bokar nolltaxeberättigade föreningar med egna 
system. Det totala antalet rapporterade nolltaxetimmar ligger 
därmed på 38 400 timmar, vilket är en svag minskning i förhållande 
till föregående år.  
 
Kompensationsstödet är 13 procent högre 2020 jämfört med 2019, 
vilket beror på att ett antal föreningar som hyrde lokal till nolltaxa 
under föregående år inte uppfyllde idrottsförvaltningens krav för 
nolltaxeföreningar.  
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Investeringsstöd  
Sjutton verksamheter har ansökt om investeringsstöd. Efterfrågade 
investeringar är fastighetsåtgärder, teknisk upprustning eller 
inventarieinköp. Förvaltningen kommer att göra en senare 
beredning för fördelning av investeringsstöd. I vissa fall kommer 
kompletteringar att begäras in.  
 

Fleråriga stöd  
Förvaltningen föreslår treårigt stöd för perioden 2020-2022 för 
följande verksamheter.  
 
Lokalförvaltande 
organisation  

Lokal  Belopp per år (tkr) 

Bagarmossens 
Folkets Husförening   

Bagarmossens 
Folkets Hus   

1 700 

Årsta Folkets 
Husförening  

 
Årsta Folkets Hus 

 
1 150 

SUMMA  2 850  
 
För en lokalförvaltande organisation utgår redan beslutat flerårigt 
stöd om totalt 850 000 kr för 2020. Se tabell.  
 
Lokalförvaltande 
organisation 

Lokal  Redan beviljat grundstöd för 
2020 (tkr) 

Åsö 
föreningsråd 

Pumpan  850 

SUMMA  850 
 

Medfinansiering till Boverkets stöd till allmänna 
samlingslokaler 
Sex verksamheter har uppgett att de avser att senast den 1 december 
2019 ansöka om stöd från Boverkets investeringsbidrag till 
allmänna samlingslokaler. Det är:  

• Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd upa/Park Folkets 
Hus (Park Folkets Hus)  

• Farsta föreningsråd (Farsta gård)  
• Folkets Husby 
• Hägerstensåsens medborgarhusförening (Hägerstensåsens 

medborgarhus) 
• Kista SC KFUM (Akalla by)   
• Kristinehovs malmgårds ekonomiska förening (Kristinehovs 

malmgård)  
• Spånga medborgarhusförening (Spånga Folkan)  
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Den kommunala medfinansieringen uppgår enligt ansökningarna till 
1 000 000 kr. Förvaltningen föreslår att motsvarande medel 
reserveras för medfinansiering till lokalförvaltande organisationer 
som avser att söka Boverkets investeringsbidrag. Medel fördelas i 
senare beredning under förutsättning att verksamheternas 
ansökningar hos Boverket beviljas samt att övriga villkor är 
uppfyllda. 
 

Jämställdhetsanalys  
Jämställdhet ingår i generella villkor för kulturstöd, beslutade av 
kulturnämnden 2019-10-22 (Dnr 6.1/254/2019, bilaga 1) och 
beaktas vid bedömning av stöd till lokalförvaltande organisationer. 
I ansökan finns möjlighet för respektive sökande att beskriva 
verksamhetsutvecklingen utifrån olika perspektiv. Underlaget visar 
att 60 procent av de lokalförvaltande organisationerna aktivt utgår 
från grundläggande principer om jämställdhet, jämlikhet och allas 
lika värde i verksamhetens utformning och bedriver ett medvetet 
utvecklingsarbete. De sökande har också ombetts redogöra för sitt 
arbete mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier, vilket har gjorts 
i varierande grad. De lokalförvaltande organisationerna har kommit 
olika långt i det arbetet.  
 

Barnchecklista  
Barn och unga är en fortsatt prioriterad grupp inom stödsystemet 
och stor vikt läggs på att tillgodose att konst och kultur ska nå alla 
barn enligt Barnkonventionens artikel 2 och artikel 31. Det finns  
många exempel på aktörer som vänder sig till barn och unga med 
sin verksamhet. Samtidigt är det påfallande få aktörer som redogör 
för ett medvetet utvecklingsarbete av verksamheten utifrån barn och 
ungas perspektiv och en aktiv marknadsföring för att nå denna 
målgrupp. Aktörer som särskilt riktar sig till barn och unga har 
prioriterats med hänsyn till att det är en prioriterad målgrupp inom 
stödsystemet.  

Förvaltningens förslag 
Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om stöd till 
lokalförvaltande organisationer till en summa om 31 103 000 
kronor för år 2020. Av budgetmedel för 2020 har nämnden vid 
tidigare möte fattat beslut om 850 000 kronor till Åsö föreningsråd 
som beviljats flerårigt stöd till och med 2020. Området kommer 
därmed enligt förslaget att beviljas ett stöd om totalt 31 953 000 
kronor för 2020.  
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Beslutet omfattar ett intentionsbeslut om flerårigt stöd till två 
aktörer för 2021 och 2022 till ett belopp av totalt 2 850 000 kronor 
årligen. Intentionsbeslutet gäller under förutsättning att den 
verksamhet som presenteras i ansökan fullföljs och att budget för 
2021 och 2022 medger stöd. Uppföljning och ny prövning kommer 
att ske.  
 
I bilaga 2 ges en fördjupad information om de enskilda 
stödmottagarna samt motiveringar till förvaltningens 
ställningstaganden. 
 

Fördelning av anslagets poster  
 

1. 27 180 000 kronor som grundstöd  
2. 2 923 000 kronor som kompensationsstöd för nolltaxa 
3. 1 000 000 kronor som reservation för medfinansiering av 

Boverksansökningar   
 

Totalt 31 103 000 kronor 
 

 

Tabell över förslag till grundstöd  
 
Sökande lokalförvaltande 
organisation  
 
 

G
ru

nd
st

öd
 

20
20

 (t
kr

) 

G
ru

nd
st

öd
 

20
19

 (t
kr

) 

Sk
ill

na
d 

(t
kr

) 
 

Alviks kulturhusförening (Alviks 
kulturhus)  

1 140 1 240 -100 

Bagarmossens Folketshusförening 
(Bagarmossens Folkets Hus)  

 
1 700  

 
1 600  

 
100 

Byggnadsföreningen Älvsjö med 
omnejd upa – Park Folkets Hus  

 
 

300 

 
 

297 

 
 

3 
Farsta föreningsråd (Farsta gård)   

850 
 

950 
 

-100 
FOLK i Skärholmen   

700 
 

600 
 

100 
Folkets Husby 1 150 900 250  
Föreningen Folkkulturcentrum 
(Hjorthagens kulturhus)  

 
800 

 
800 

 
0 
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Föreningen Jakobsbergs gård 
(Jakobsbergs gård)  

 
600 

 
600 

 
0 

Föreningen Midsommargården 
(Midsommargården)  

 
1 250 

 
1 000 

 
250 

Föreningen Timmermansgården 
(Timmermansgården)  

 
1 350 

 
1 350 

 
0 

Husby Konst & 
Hantverksförening (Husby gård)  

 
750 

 
750 

 
0 

Hägerstensåsens 
medborgarhusförening 
(Hägerstensåsens medborgarhus) 

 
 

710 

 
 

710 

 
 

0 
Järva Folkets Park (Eggeby gård)  880 880 0 
Kista SC KFUM (Akalla by)  600 600 0 

Kristinehovs malmgårds 
ekonomiska förening 
(Kristinehovs malmgård)  

 
 

700 

 
 

700 

 
 

0 
Maria-Högalids föreningsråd 
(Hartwickska huset)  

 
400 

 
500 

 
-100 

Mäster Olofsgården  1 350  1 450 -100 
Nya Rågsveds Folkets Hus 
Förening (Nya Rågsveds Folkets 
Hus) 

 
 

1 700 

 
 

1 700 

 
 

0 
Rinkeby Folketshusförening 
(Rinkeby Folkets Hus)  

 
1 850 

 
1 850  

 
0 

Skeppsholmsgården  850 950 -100 
Sköndals allaktivitetshus 
(Sköndalsgården)  

 
500 

 
500 

 
0 

Spånga medborgarhusförening 
(Spånga Folkan)  

 
500 

 
500 

 
0 

Stiftelsen Birkagården 
(Birkagården)  

 
1 650 

 
1 850 

 
-200 

Södergården  1 550 1 400 150 
Vällingby Folketshusförening 
(Vällingby Folkets Hus)  

 
1000 

 
1000 

 
0  

Årsta Folketshusförening (Årsta 
Folkets Hus)  

 
1 150 

 
900 

 
250 

Åsö föreningsråd (Pumpan) 850 850 0 
Östermalms föreningsråd  1 200 1 200 0 
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Bilagor 
1. Förslag till beslut 2019-12-10.  

Tabell över fördelningen av de tre delstöden: grundstöd, 
kompensationsstöd och investeringsstöd, i förhållande till 
2019.  

2. Bakgrund och förslag till stöd för lokalförvaltande 
organisationer 2020.  
Fördjupad information om de enskilda sökande samt 
motiveringar till förvaltningens ställningstaganden.  
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