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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden fördelar föreningsbidrag 2021 enligt 
förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till föreningar. 
Sammanlagt 38 föreningar har ansökt om bidrag för 2021. 
Förvaltningen föreslår att 30 av dessa föreningar beviljas bidrag om 
sammanlagt 500 000 kronor. 

Bakgrund
Farsta stadsdelsnämnd delar varje år ut ett föreningsbidrag till 
föreningar med verksamhet inom Farsta stadsdelsområde. Nämnden 
har i sin verksamhetsplan för 2021 avsatt 500 000 kronor till 
föreningsbidrag. Syfte, ansökningsförfarande, bedömningsgrunder 
och handläggningsprocess finns beskrivna i de villkor för 
föreningsbidrag som nämnden fastställde den 19 december 2019. 

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.

Ärendet
I år har 38 föreningar sökt föreningsbidrag, varav 30 föreslås beviljas 
stöd. Antal föreningar som sökte bidrag tidigare år:

2020 sökte 36 föreningar bidrag. 33 beviljades stöd.
2019 sökte 43 föreningar bidrag. 41 beviljades stöd. 
2018 sökte 46 föreningar bidrag. 33 beviljades stöd. 
2017 sökte 37 föreningar bidrag. 36 beviljades stöd.

Kontroller och bedömningar
Processen för handläggningen av föreningsbidraget kan 
sammanfattas med följande steg:

1. Kontrollera att alla har uppgett att de uppfyller de 
demokratiska villkoren 

2. Kontrollera att alla har uppgett att de uppfyller de 
administrativa kraven
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3. Läsa alla ansökningar
4. Lista vilka föreningar som sökt tidigare och vilka som söker 

för första gången
5. Kontrollera alla föreningar som söker för första gången: 

a. att de har skickat in stadgar och att dessa uppfyller 
demokrativillkoren

b. att de har skickat in övriga handlingar och att dessa 
uppfyller demokrativillkoren

c. Göra en slagning på deras organisationsnummer
d. Vid behov göra sökningar på hemsida/sociala medier 

för att se vilken verksamhet de har genomfört 
tidigare

6. Kontrollera om det finns behov av att begära in stadgar 
och/eller övriga handlingar från föreningar som beviljats 
tidigare

7. Kontrollera att föreningar har redovisat tidigare års beviljade 
bidrag med goda resultat

8. Vid behov kontrollera föreningars redovisningar och resultat 
från beviljade bidrag från andra nämnder

9. Kontrollera ansökan i relation till nämndens 
bedömningskriterier

Föreningar vars ansökan föreslås avslås
Föreningar som inte uppfyller nämndens demokrativillkor
När förvaltningen kontrollerar föreningarnas stadgar kontrollerar vi 
bland annat hur man avser att upplösa en förening och hur 
eventuella kvarstående medel ska fördelas. Den kontrollen gör vi 
för att förhindra att föreningar söker bidrag bara för att sedan snabbt 
upplösa föreningen och fördela pengarna till sig själva som 
privatpersoner. Följande föreningars stadgar uppfyller inte 
nämndens krav på korrekta stadgar:

 SFK Magelungen (ny)
 Uyghur European Ensemble (ny)

Föreningar som inte uppfyller nämndens administrativa krav om att 
lämna in handlingar vid första ansökningstillfället

 IK Södra (ny) – har inte lämnat in stadgar eller handlingar
 Tribes InMotion (ny) – har inte lämnat ekonomisk 

redovisning
 Tunisiska FC (ny) – har inte lämnat in verksamhetsplan eller 

verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Föreningar som inte uppfyller något av nämndens 
bedömningskriterier
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 Hammarby IF Basket – vill utbilda matchledare och 
ledarutbildningar 

 Kulturföreningen Teater Accént – vill skapa en podd
 Stockholms Taidoförening – vill erbjuda sina medlemmar 

läger

Förvaltningens förslag till fördelning 
I år har 38 föreningar sökt bidrag om sammanlagt 1 864 788 kronor. 
De 30 föreningar som föreslås beviljas bidrag söker sammanlagt 
1 410 788kr kronor. Dessa föreningar har lämnat en komplett 
ansökan och bedriver föreningsverksamhet i enlighet med 
nämndens demokrativillkor och administrativa krav. De uppfyller 
även flertalet av bedömningsgrunderna.

I tabellen nedan visas förvaltningens förslag till fördelning av 
bidrag.

Förening Föreslås 
beviljas

Verksamhet 

Anrikningsverket 10 000 Konsert i Hallen/ccap
Attention Globen 
med omnejd

7 000 Digitala föreläsningar och workshops

Bojen Simklubb 17 000 Simskola för icke simkunniga vuxna
Brottsofferjouren 
Södra Stockholm

18 000 Grund- och/eller vidareutbildning till 
stödpersoner/volontärer.

Bästa Svängen 
Hökarängen

10 000 Erbjuda alternativ till missbruk. 
Caféverksamhet och musikkvällar i 
lokalen.

ccap 22 000 Gratis visning av föreställningen Aska för 
Farstabor med särskilda förmågor och 
funktioner

Cirkus Tigerbrand 15 000 Workshops på skolor och fritidsgårdar i 
samband med Cirkus Tigerbrands nya 
föreställning som inspirerar till eget 
skapande och kreativitet hos barnen

Farsta 
Hembygdsförening

10 000 Föredrag och utställningar 

Farsta Pensionärers 
Bridgeklubb

2 000 Aktivera pensionärer/arbetslösa med social 
samvaro en gång per vecka

FOC Farsta 
fotbollsförening

15 000 Aktivera yngre på fritiden:
Regelbundna aktiviteter/träffar för unga 
13-20år. Samverkan med pensionärer 

Frivillig Väntjänst 20 000 Bidrar till förhöjd livskvalitet, delaktighet 
och meningsfull tillvaro, för hjälpsökanden 
och volontärer. Minskar ofrivillig 
ensamhet genom ledsagning, sociala 
kontakter, telefonvän samt 
volontäraktiviteter. 

Hökarängens 
kolonistugeförening

10 000 Bjuder in alla att besöka föreningens 
originalstugor från 1930-talet. Café och 
kulturträffar. En gång per år är det öppet 
hus med konstutställning, lotteri och 
livemusik. 
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Hökarängens 
stadsdelsråd

15 000 Kulturprogram i bland annat 
Konstpaviljongen för lokala aktörer. 
Teaterföreställningar, musikkvällar, 
odlingsträffar, snickeri & täljning, 
fiskekurser med Sportfiskarna, lär dig 
cykla med mera.

Hökis Visrum 18 000 För ordinarie verksamhet - 
kulturmötesplats

Ideella Föreningen 
Abai

13 000 Ett kulinariskt kreativt projekt "Min 
familjs favoritmat" för nyanlända unga. De 
unga engageras och får social samvaro 
samt lär sig om projekt, matlagning och 
ekonomi. Resultat blir en ordbok med 
kulinariska termer, gemensam matlagning, 
demonstration av den färdiga maten samt 
förberedelse för att senare skapa en 
inspirationsbok om välsmakande och 
hälsosam nationell mat.

Jazzklubb Syd 12 000 Jazzkonserter i Ladan på Farsta gård vid 9 
tillfällen

Kulturföreningen 
Konsthall C

20 000 Målet är att installera fotokonst på platser 
där man inte räknar med att möta konst, 
som ljusspåret, parkeringshus, ICA, parker 
och torg. Genomföra en testutställning 
utomhus samt bygga upp ett nätverk av 
föreningar, hyreshus, affärsidkare osv som 
kan samarbeta inför en stor fotofestival 
2022. 

Magelungens 
fiskevårdsförening 

8 000 Fiske för funktionsnedsatta. Under våren 
skapa en ny ungdomsklubb. Fiske för 
ensamstående mammor med barn på Mors 
dag. 

PRO Farsta 34 000 Trivselstunder, aktiviteter, resor/utflykter, 
dans och träffar 

PRO Sköndal 22 000 Cirklar, promenader, pubaftnar, 
månadsmöten.

Romer, kultur, fritid, 
kunskap och tolerans

20 000 Rådgivnings- och utbildningscenter för 
romer med t ex corona-information, och 
föreläsningar med aktörer från 
majoritetssamhället. Sycirkel och andra 
aktiviteter som skriv- och läsfrämjande 
insatser. Utveckla och höja kunskapen om 
digitala möjligheter för målgruppen romer. 

RSMH Söder om 
Söder

30 000 Tillgodoser en del av de behov som 
personer med psykisk ohälsa kan ha.
Erbjuder meningsfull sysselsättning med 
möjlighet till utveckling. Deltagarna kan 
ingå i en funktionell grupp, få stöd & råd 
samt möjlighet att engagera sig och ta 
ansvar. 

SITE 20 000 Engagera unga projektledare för 
programläggning och 
kommunikationsarbete för festival 3-4 sept

Sköndalbibliotekets 
Vänner

10 000 Bjuda in författare, förläggare, översättare 
eller övriga som kan bidra till att sprida 
kunskap inom olika kulturella områden.

Sköndals IK Fotboll 10 000 Arrangera tjejfotbollens dag i Sköndal för 
att få ännu fler tjejer att spela fotboll längre 
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upp i åldrarna. Jämställd förening
SPF Seniorerna 
Farsta

22 000 Månadsmöten med olika teman som t ex 
föreläsning, musikunderhållning, 
författarträff eller samhällsinformation.  
Aktiviteter som fågelskådning, 
stadsvandring, naturvandring och 
museibesök. Sport och fritid: körsång, 
boule, bridge och mattcurling, utflykter 
och resor.   

SPF Seniorerna 
Sköndal

15 000 Mycket utomhusaktiviteter som guidade 
promenader med auktoriserade 
Stockholmsguider, boule etc.  
Månadsmöten, bussresor, dagsturer, två 
gånger per år med studiebesök, 
museibesök med guidning, pubaftnar, 
operacirkel och teatergrupp Cafémöten på 
sommaren, bridgegrupp, gemensamma 
luncher, studiebesök och vandringar.

Stockholm sydost 
Rödakorskrets

20 000 Utbildning för frivilliga, mötesplats för 
äldre, HLR-utbildning, förstahjälpen-
utbildning, pratstunder och bryta ensamhet, 
sommarcafé, handarbeten, läxläsning, 
loppisverksamhet, bokprat och temamöten. 

Tegelscenen 
ansökan 2

25 000 Flera kulturevenemang underåret. 
4 barnkonserter/teatrar och 4 jazzkonserter. 
Barnevenemangen genomförs enligt vårt 
gamla ʺAfter Dagisʺ koncept. Föreställning 
och fika/middag i samarbete med BAK på 
eftermiddag efter förskolan. Jazzkonserter 
som genomförs utomhus på torget framför 
Tegelscenen .

Äldrekontakt 30 000 Volontärverksamhet som hjälper ensamma 
äldre lära känna andra äldre i samma 
situation, i sitt närområde. En grupp äldre 
boende i samma område lär känna 
varandra över en fika hos våra volontärer. 
De får skjuts dit och hem av andra 
volontärer som även är med som stöd 
under träffen. De äldre träffas en gång i 
månaden så länge de kan och vill. 
Innan fysiska träffar är säkert igen erbjuds 
coronaanpassad verksamhet. Sedan 2020 
finns två lokalgrupper i Farsta.

500 000

Tillgänglighet
Alla föreningar utom en har uppgett att lokalerna där verksamheten 
genomförs helt eller delvis är tillgängliga. Föreningen som uppger 
att lokalerna inte är anpassade har sin verksamhet i ett kulturhus 
byggt på 1950-talet och man jobbar för att på sikt åstadkomma 
tillgänglighet.

Statistik
Primär målgrupp och stadsdel
Barn och unga – idrott, 3 föreningar
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Barn och unga – kultur, 2 föreningar 
Vuxna, 10 föreningar
Seniorer, 6 föreningar
Utsatt/underrepresenterad målgrupp, 9 föreningar

Föreslaget bidrag 
fördelat per målgrupp
Barn och unga - idrott                 33 000 
Barn och unga - kultur                 40 000 
Vuxna               147 000 
Senior               125 000 
Utsatt målgrupp               155 000 
Totalsumma               500 000 

Föreslaget bidrag 
fördelat per stadsdel
Fagersjö                   8 000
Farsta               146 000 
Farsta strand                 15 000 
Gubbängen                 47 000 
Hökarängen                 90 000 
Larsboda                 52 000 
Sköndal                 57 000 
Stadsdelsövergripande                 85 000 
Totalsumma               500 000 

Antal Farstabor som är medlemmar i föreningarna
Sammanlagt är 6 189 Farstabor medlemmar i de föreningar som 
föreslås beviljas bidrag. Av dem är 3 579 kvinnor/flickor och 2 610 
män/pojkar.
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Antal Farstabor som bedöms kunna ha glädje och nytta av 
verksamheterna 
Föreningarna uppskattar antalet besökare/deltagare i de aktiviteter 
och verksamheter man söker bidrag för till sammanlagt 14 526 
personer, varav 7 534 kvinnor/flickor och 6 992 män/pojkar.
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Förvaltningens förslag
Ur ett jämställdhetsperspektiv bör nämndens föreningsbidrag 
komma flickor och pojkar, kvinnor och män lika till del. 
Förvaltningen konstaterar dock att fler kvinnor än män är 
medlemmar i föreningarna och att bidragen förväntas komma fler 
kvinnor än män till del. 

Förvaltningen föreslår att nämnden fördelar föreningsbidrag 2021 
enligt förvaltningens förslag.

Gunilla Ekstrand Sara Wrethed
Stadsdelsdirektör Avdelningschef
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