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Föreningsbidrag 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden fördelar föreningsbidrag 2022 enligt 
förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till föreningar. 
Sammanlagt 32 föreningar har lämnat in 34 ansökningar om bidrag 
för 2022. Förvaltningen föreslår att 26 av dessa föreningar beviljas 
bidrag om sammanlagt 700 000 kronor. 

Bakgrund 
Farsta stadsdelsnämnd delar varje år ut ett föreningsbidrag till 
föreningar med verksamhet inom Farsta stadsdelsområde. Nämnden 
har i sin verksamhetsplan för 2022 avsatt 700 000 kronor till 
föreningsbidrag. Syfte, ansökningsförfarande, bedömningsgrunder 
och handläggningsprocess finns beskrivna i de villkor för 
föreningsbidrag som nämnden fastställde den 16 november 2021. 

Kontroller och bedömningar 
Processen för handläggningen kan sammanfattas i följande steg: 

1. Kontrollera alla uppgifter om ansökande förening.
2. Kontrollera genom att göra slagningar på

organisationsnummer, plusgironummer och
bankgironummer.

3. Lista vilka föreningar som sökt tidigare och vilka som söker
för första gången.

4. Kontrollera att alla nödvändiga handlingar finns bifogade.
5. Kontrollera de bifogade handlingarna.
6. Kontrollera att föreningarna har redovisat tidigare års

beviljade bidrag med goda resultat.
7. Kontrollera om föreningarna söker bidrag hos andra

nämnder för samma verksamhet.
8. Kontrollera ansökan i relation till nämndens

bedömningskriterier.

Handläggare 
Marie Ehrenbåge 
Telefon: 0850818251 

Till 
Farsta stadsdelsnämnd 
2022-03-17 

Farsta stadsdelsförvaltning 
Avdelningen för stadsutveckling 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FAR 2022/95 

2022-02-21 
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9. Kontroll utförd av förvaltningens samordnare mot 
våldsbejakande extremism i syfte att säkerställa att inga 
föreningar har koppling till våldsbejakande extremism. 

Förvaltningens förslag till fördelning  
I år har 32 föreningar lämnat in totalt 34 ansökningar om 
sammanlagt 1 553 020 kronor. (Två föreningar har lämnat in flera 
ansökningar för olika ändamål.) De 26 föreningar som föreslås 
beviljas bidrag söker sammanlagt 1 372 020 kronor i 28 
ansökningar. Dessa föreningar har lämnat in en komplett ansökan 
och bedriver verksamhet i enlighet med nämndens demokrativillkor 
och krav. De har beskrivit hur de ska uppnå de mål som anges i 
ansökan. De uppfyller även ett eller flera av bedömningskriterierna. 
 
I tabellen nedan redovisas förvaltningens förslag till fördelning. 
 

Förening Söker Förslag 

Brottsofferjouren Södra Stockholm 1 11 020 11 000 
Brottsofferjouren Södra Stockholm 2 20 000 20 000 
ccap 20 000 15 000 
Cykelfrämjandet 45 000 30 000 
Fanfaren – Film i Farsta 12 000 12 000 
Farsta Hembygdsförening 20 000 10 000 
Frivillig Väntjänst 40 000 30 000 
Föreningen Tegelscenen 1 23 500 20 000 
Föreningen Tegelscenen 2 46 500 40 000 
Hammarby IF Goalballförening 24 500 20 000 
Hökarängens stadsdelsråd 90 000 50 000 
Ideella föreningen Abai 20 000 20 000 
Idrotts- och Kulturföreningen Brasil Arte Cultural 77 000 30 000 
Jazzklubb Syd 25 000 25 000 
Kastanjegårdens Vänner 18 000 18 000 
Kulturföreningen Konsthall C 165 500 25 000 
Move Idrottsförening 168 000 30 000 
OK Södertörn 39 000 20 000 
PRO Farsta  60 000 40 000 
PRO Sköndal 24 000 24 000 
romer kultur fritid kunskap och tolerans 51 000 30 000 
RSMH Söder om Söder 35 000 35 000 
Sköndalsbibliotekets vänner 15 000 15 000 
SPF Seniorerna Farsta 22 000 22 000 
SPF Sköndal 18 000 18 000 
Sportfiskeklubben Magelungen 36 000 25 000 
Stockholm Sydost rödakorskrets 205 000 35 000 
Äldrekontakt 41 000 30 000 
Totalt  1 372 000 700 000 
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Statistik 
 
Primär målgrupp 
Enligt förslaget fördelas bidraget procentuellt till de olika 
målgrupperna enligt tabellen nedan. Förvaltningen vill 
uppmärksamma att många verksamheter riktar sig till flera 
målgrupper och att tabellen ger en grov bild. 
 
Primär målgrupp Summa  
Allmänheten 3% 
Barn och unga – idrott 12% 
Barn och unga – kultur 16% 
Kulturintresserade 8% 
Prioriterad målgrupp 33% 
Seniorer 27% 

 
Plats 
Enligt förslaget fördelas bidraget procentuellt till verksamhet som 
kommer att genomföras på dessa platser i Farsta.  
 
Primär plats Summa 
Fagersjö 4% 
Farsta 21% 
Farsta strand 10% 
Gubbängen 8% 
Hökarängen 22% 
Larsboda 2% 
Sköndal 8% 
Stadsdelsövergripande 24% 

 
Antal Farstabor som är medlemmar i föreningarna  
Föreningarna har angett sitt sammanlagda medlemsantal, vilket är 
totalt 10 200 för de föreningar som föreslås beviljas bidrag. Av dem 
är 5 500 kvinnor/flickor och 4 700 män/pojkar. Vi saknar uppgift 
om hur stor andel som är Farstabor. 
 
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 9 400 
personer, varav 5 800 kvinnor/flickor och 3 600 män/pojkar. Dessa 
9 400 är inte unika deltagare/individer.  
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Motivering 
 
Brottsofferjouren Södra Stockholm 1 
Söker för: Samtalsstöd i grupp. Ny verksamhet med träffar där 
brottsdrabbade får träffa andra i samma situation tillsammans med 
samordnare och volontär/stödperson.  
Motivering: Föreningens aktivitet når en prioriterad målgrupp. 
Föreningen har tidigare visat god förmåga att genomföra planerad 
verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation till planerad 
verksamhet. 
 
Brottsofferjouren Södra Stockholm 2 
Söker för: Grund- eller vidareutbildning till stödpersoner och 
samordnare som stöttar brottsoffer för att öka förståelsen i olika 
utsatta grupper och sprider kunskap om samhället, rättigheter och 
skyldigheter.  
Motivering: Föreningens aktivitet kompletterar förvaltningens 
insatser mot brottsutsatta. Föreningen har tidigare visat god förmåga 
att genomföra planerad verksamhet. Kostnaderna är rimliga i 
relation till planerad verksamhet. 
 
ccap 
Söker för: Föreställning och workshop tillsammans med dansare 
för och med seniorer inklusive samtal och social samvaro. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av kultur för 
seniorer i stadsdelsområdet. Föreningen har tidigare visat god 
förmåga att genomföra planerad verksamhet. Kostnaderna är 
rimliga i relation till planerad verksamhet. Dock är summan att 
fördela begränsad varför föreningen inte beviljas hela den sökta 
summan.  
 
Cykelfrämjandet 
Söker för: Cykelkurser i Fagersjö för föräldralediga nybörjare och 
cykelkurs i Farsta för nybörjare. Det långsiktiga målet är att denna 
grupp genom att känna sig säker och trygg på cykeln både ska få en 
bättre fysisk och psykisk hälsa, bli mer integrerade i samhället, få 
ökad mobilitet och underlätta för att söka vissa jobb.  
Motivering: Föreningens aktivitet når en prioriterad målgrupp och 
genomförs i områden där behovet finns. Föreningen har tidigare 
visat god förmåga att genomföra planerad verksamhet. Kostnaden 
är inte rimlig i förhållande till planerad verksamhet varför beviljat 
belopp är lägre än sökt. 
 
Fanfaren – Film i Farsta 
Söker för: Filmvisning och samtal efter filmerna. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av kultur i 
stadsdelsområdet. Föreningen har tidigare visat god förmåga att 
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genomföra planerad verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation 
till planerad verksamhet. 
 
Farsta Hembygdsförening 
Söker för: Genomförande av föreningens kärnverksamheter (att 
sprida berättelser vid föredrag och i skrifter samt visa konst och 
lokalhistoria vid utställningar) bland annat i form av att i 
studiecirkelform ta fram Strandpromenaden. Utgivning av tidningen 
Hembygdsnytt och utveckling av en hemsida för föreningen och för 
Farsta Galleri.  
Motivering: Föreningens kärnverksamhet med bland annat 
studiecirklar bidrar till att bredda utbudet av kultur i 
stadsdelsområdet. Föreningen har tidigare visat god förmåga att 
genomföra planerad verksamhet. Nämndens föreningsbidrag kan 
inte ges till utgivning av egen tidning eller utveckling av hemsida. 
 
Frivillig Väntjänst 
Söker för: Genomföra verksamhet som ledsagningsuppdrag, 
sociala kontakter, samordning samt fördelning av volontärer för att 
bidra till förhöjd livskvalitet, delaktighet och meningsfull tillvaro 
för hjälpsökande och volontärer. 
Motivering: Föreningens aktivitet når flera prioriterade 
målgrupper. Föreningen har tidigare visat god förmåga att 
genomföra planerad verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation 
till planerad verksamhet. Dock är summan att fördela begränsad 
varför föreningen inte beviljas hela den sökta summan. 
 
Föreningen Tegelscenen 1 
Söker för: Genomföra lokal kultur- och scenkonstfestival med 
improvisation, samhällsomställning, skapande och visionsarbete 
som röd tråd.  
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av kultur i 
stadsdelsområdet. Föreningen har tidigare visat god förmåga att 
genomföra planerad verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation 
till planerad verksamhet. Dock är summan att fördela begränsad 
varför föreningen inte beviljas hela den sökta summan. 
 
Föreningen Tegelscenen 2 
Söker för: Genomföra 4 barnkonserter enligt ʺAfter Dagisʺ koncept 
Barn och föräldrar bjuds in på föreställning och lätt middag eller 
fika en eftermiddag efter förskolan. Arrangera 4 jazzkonserter 
utomhus på torget framför Tegelscenen. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av kultur i 
stadsdelsområdet. Föreningen har tidigare visat god förmåga att 
genomföra planerad verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation 
till planerad verksamhet. Dock är summan att fördela begränsad 
varför föreningen inte beviljas hela den sökta summan. 
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Hammarby IF Goalballförening 
Söker för: Genomföra träning och tävling i goalball, speciell 
bollsport för personer med synskada. 
Motivering: Föreningens aktivitet når en prioriterad målgrupp och 
breddar utbudet av aktiviteter i stadsdelsområdet. Föreningen söker 
för första gången. Kostnaderna är rimliga i relation till planerad 
verksamhet. Dock är summan att fördela begränsad varför 
föreningen inte beviljas hela den sökta summan. 
 
Hökarängens stadsdelsråd 
Söker för: Bedriva sommarlovsverksamhet i Fagerlidsparken 
utifrån olika teman för målgruppen som till exempel att bygga 
käpphästar, barkbåtar, arrangera bygglek, teater, cirkus, musik, 
cykelverkstad med mera.  
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av aktiviteter för 
barn och unga i stadsdelsområdet. Föreningen har tidigare visat god 
förmåga att genomföra planerad verksamhet. Kostnaderna är 
rimliga i relation till planerad verksamhet. Dock är summan att 
fördela begränsad varför föreningen inte beviljas hela den sökta 
summan. 
 
Ideella föreningen Abai 
Söker för: Debattklubb för barn från 8 till 13 års ålder som leds av 
föreningens ungdomar som är 15-20 år. Exempel på några teman är 
tid, geografi och arkitektur. Vid några tillfällen med inbjudna 
ämnesexperter.  
Motivering: Föreningens aktivitet når en prioriterad målgrupp. 
Föreningen har tidigare visat god förmåga att genomföra planerad 
verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation till planerad 
verksamhet. 
 
Idrotts- och Kulturföreningen Brasil Arte Cultural 
Söker för: Gratis lovaktiviteter för barn med Capoeira, dans, lekar 
och kreativt skapande med uppvisning och vernissage. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av aktiviteter för 
barn och unga i stadsdelsområdet. Föreningen söker föreningsbidrag 
för första gången men har genomfört lyckad IOP tillsammans med 
nämnden 2021. Kostnaden är inte rimlig i förhållande till planerad 
verksamhet varför beviljat belopp blir lägre än sökt. Vi bedömer att 
10 000 kronor per kvarvarande sökt lov (påsklov, sommarlov och 
höstlov) är en rimlig nivå för stadsdelsområdet. 
 
Jazzklubb Syd 
Söker för: Genomföra 7 jazzkonserter med professionella 
jazzmusiker i Ladan kvällstid på Farsta gård. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av kultur i 
stadsdelsområdet. Föreningen har tidigare visat god förmåga att 
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genomföra planerad verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation 
till planerad verksamhet. 
 
Kastanjegårdens Vänner 
Söker för: Genomföra 35 jazzkonserter dagtid för seniorer i Ladan 
på Farsta gård. 
Motivering: Föreningens aktivitet når en prioriterad målgrupp och 
breddar utbudet av kultur i stadsdelsområdet. Föreningen har 
tidigare visat god förmåga att genomföra planerad verksamhet. 
Kostnaderna är rimliga i relation till planerad verksamhet. 
 
Kulturföreningen Konsthall C 
Söker för: Workshops för barn och vuxna om bin och odling, 
utställning om bin, samtal, workshops om bakning och poesi.  
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av kultur för 
barn och unga i stadsdelsområdet. Föreningen har tidigare visat god 
förmåga att genomföra planerad verksamhet. Kostnaden är inte 
rimlig i förhållande till planerad verksamhet varför beviljat belopp 
blir lägre än sökt. 
 
Move Idrottsförening 
Söker för: Genomföra lovaktiviteter. Capoeira, akrobatik, 
afrodansen maculelé och spelning av capoeira instrument. 
Genomföra terminskurser. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av aktiviteter för 
barn och unga i stadsdelsområdet. Föreningen har tidigare sökt och 
beviljats extra föreningsbidrag 2021 vilket kommer redovisas först 
31 december 2022 men har visat god förmåga att genomföra 
planerad verksamhet genom den IOP som föreningen tecknade med 
nämnden för sommarlovsaktiviteter 2021. Kostnaden är inte rimlig i 
förhållande till planerad verksamhet varför beviljat belopp blir lägre 
än sökt. Vi bedömer att 10 000 kronor per kvarvarande sökt lov 
(påsklov, sommarlov och höstlov) är en rimlig nivå. 
Stadsdelsnämndens föreningsbidrag kan inte gå till medlemmars 
idrottsträning utan där hänvisar vi föreningen till att söka stöd av 
idrottsnämnden. 
 
OK Södertörn 
Söker för: Hittaut är en gratisaktivitet för utövare som vänder sig 
mot allmänheten där man med papperskarta eller i en app letar och 
registrerar fasta kontroller. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av aktiviteter i 
stadsdelsområdet. Föreningen söker föreningsbidrag för första 
gången. Kostnaden är inte rimlig i förhållande till planerad 
verksamhet varför beviljat belopp blir lägre än sökt. 
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PRO Farsta  
Söker för: Genomföra verksamhet såsom dans, föreläsningar, 
studiecirklar, utflykter etcetera. 
Motivering: Föreningens aktivitet når en prioriterad målgrupp. 
Föreningen har tidigare visat god förmåga att genomföra planerad 
verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation till planerad 
verksamhet. Dock är summan att fördela begränsad varför 
föreningen inte beviljas hela den sökta summan. 
 
PRO Sköndal 
Söker för: Genomföra medlemsmöten en gång i månaden med 
information och underhållning. Studiecirklar, friskvårdsaktiviteter, 
sociala aktiviteter som pubafton, räkafton, veckoträffar. 
Motivering: Föreningens aktivitet når en prioriterad målgrupp. 
Föreningen har tidigare visat god förmåga att genomföra planerad 
verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation till planerad 
verksamhet. 
 
romer kultur fritid kunskap och tolerans 
Söker för: Organisera rådgivnings-/utbildningsverksamhet för 
romer. Genomföra aktiviteter som sycirkel, utbildningar och 
föreläsningar samt genomföra skriv-, språk- och läsfrämjande 
aktiviteter. Genomföra utbildningsinsatser till majoritetssamhället. 
Arrangera Romsk kulturvecka i Farsta. 
Motivering: Föreningens aktivitet når en prioriterad målgrupp. 
Föreningen har tidigare visat god förmåga att genomföra planerad 
verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation till planerad 
verksamhet. Dock är summan att fördela begränsad varför 
föreningen inte beviljas hela den sökta summan. 
 
RSMH Söder om Söder 
Söker för: Öppen verksamhet med aktiviteter och social samvaro 
för personer med psykisk ohälsa. Tillgång till allt från teknik, 
dagstidning till möjlighet att laga/värma mat samt duscha och tvätta 
kläder. Samkväm med förtäring vid alla högtider. Medlemsmöten. 
Studiecirkelverksamhet. Stöd och råd i kontakt med myndigheter 
som socialtjänsten, psykiatrin och liknande. 
Motivering: Föreningens aktivitet når en prioriterad målgrupp. 
Föreningen har tidigare visat god förmåga att genomföra planerad 
verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation till planerad 
verksamhet. 
 
Sköndalsbibliotekets vänner 
Söker för: Bjuda in författare, förläggare samt övriga som kan 
bidra till att sprida kunskap inom olika kulturella områden.  
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av kultur i 
stadsdelsområdet i ett område där behovet finns. Föreningen har 
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tidigare visat god förmåga att genomföra planerad verksamhet. 
Kostnaderna är rimliga i relation till planerad verksamhet. 
 
SPF Seniorerna Farsta 
Söker för: Genomföra månadsmöten, dagsaktiviteter med tema, 
resor med tema, fritidsaktiviteter och ge ut medlemstidningen 
Bulletinen      
Motivering: Föreningens aktivitet når en prioriterad målgrupp. 
Föreningen har tidigare visat god förmåga att genomföra planerad 
verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation till planerad 
verksamhet. 
 
SPF Sköndal 
Söker för: Genomföra månadsmöten, teaterbesök, besök på museer 
och bussresor. 
Motivering: Föreningens aktivitet når en prioriterad målgrupp. 
Föreningen har tidigare visat god förmåga att genomföra planerad 
verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation till planerad 
verksamhet. 
 
Sportfiskeklubben Magelungen 
Söker för: Bedriva verksamhet som sportfiske i öppet vatten och 
isfiske på vinter.  
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av aktiviteter för 
barn och unga i stadsdelsområdet. Föreningen har tidigare visat god 
förmåga att genomföra planerad verksamhet. Kostnaden är inte 
rimlig i förhållande till planerad verksamhet varför beviljat belopp 
blir lägre än sökt.  
 
Stockholm Sydost rödakorskrets 
Söker för: Bedriva en öppen mötesplats minst en gång i veckan för 
socialt stöd och utbildning för att bryta ensamhet och utanförskap. 
Hälften av de frivilliga är personer med utländsk bakgrund som 
stöttas med etableringsåtgärder. Ensamkommande stöttas både 
socialt och får hjälp  genom röda korsets nätverk att söka arbete. 
Genomföra föreläsningar, ledarstyrda självhjälpsgrupper för 
anhöriga, temakvällar om ʺmedberoendeʺ och läxläsning på 
biblioteken i Farsta. 
Motivering: Föreningens aktivitet når fler prioriterade målgrupper. 
Föreningen har tidigare visat god förmåga att genomföra planerad 
verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation till planerad 
verksamhet. Dock är summan att fördela begränsad varför 
föreningen inte beviljas hela den sökta summan. 
 
Äldrekontakt 
Söker för: Genomföra träffar för äldre. Ensamma äldre får genom 
träffarna lära känna andra äldre i samma situation, i sitt närområde 
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över en fika hos volontärer. De äldre får skjuts dit och hem av andra 
volontärer som även är med som stöd under träffen.  
Motivering: Föreningens aktivitet når en prioriterad målgrupp. 
Föreningen har tidigare visat god förmåga att genomföra planerad 
verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation till planerad 
verksamhet. Dock är summan att fördela begränsad varför 
föreningen inte beviljas hela den sökta summan. 

Föreningar vars ansökan föreslås avslås 
 
Förening Söker  Förslag 

Attention Globen med omnejd  15 000 0 
Cirkus Tigerbrand 50 000 0 
Dramalabbet 36 000 0 
FK Ekipa 30 000 0 
GT Söder Handbollsklubb 30 000 0 
Stockholms Handikappridklubb 20 000 0 
Totalt  181 000 0 

Motivering 
 
Attention Globen med omnejd  
Söker för: Digital teaterföreställning med efterföljande samtal om 
utmaningarna i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. 
Motivering avslag: Digital föreställning uppfyller inte villkorens 
krav på att verksamhet ska ske inom Farsta stadsdelsområde. 
Cirkus Tigerbrand 
Söker för: Visa sina egna föreställningar och workshops på skolor, 
förskolor, parklekar, fritidsgårdar och bibliotek i Farsta. 
Motivering avslag: Uppfyller inte någon av nämndens 
bedömningsgrunder, nämndens bidrag går inte till inköp av kultur 
till våra verksamheter, till det finns en särskild budget. 
Förvaltningen hänvisar till Kulan, som är Stockholms stads 
mötesplats för samverkan mellan förskolan, skolan och kulturlivet. 
 
Dramalabbet 
Söker för: Genomföra teaterverksamhet i form av skapande av 
pjäser, workshop för ungdomar under en sommarvecka,  
monologfestival, readingserie och barnteaterföreställning.  
Motivering avslag: Uppfyller inte nämndens demokrativillkor. 
Föreningens stadgar anger att föreningens tillgångar ska tillfalla 
medlemmarna vid upplösning av föreningen. 
 
FK Ekipa 
Söker för: Sportaktiviteter på Hagsätra IP. 
Motivering avslag: Uppfyller inte villkorens krav på att 
verksamhet ska ske inom Farsta stadsdelsområde. 
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GT Söder Handbollsklubb 
Söker för: Genomföra en riktad kampanj för att få barn att delta i 
rörelseinriktad och fostrande verksamhet.  
Motivering avslag: Uppfyller inte någon av nämndens 
bedömningsgrunder. Föreningen vill genomföra uppsökande 
verksamhet i områden där förvaltningen ser ett behov av ökad 
delaktighet i idrottslivet. Dock kan inte föreningsbidraget gå till att 
bekosta en brevkampanj för att få fler deltagare till en förenings 
verksamhet. 
 
Stockholms Handikappridklubb 
Söker för: Ridlektioner för funktionsnedsatta på Ågesta ridskola. 
Motivering avslag: Uppfyller inte villkorens krav på att 
verksamhet ska ske inom Farsta stadsdelsområde. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Ur ett jämställdhetsperspektiv bör nämndens föreningsbidrag 
komma flickor och pojkar, kvinnor och män lika till del. 
Förvaltningen konstaterar att fler flickor/kvinnor än pojkar/män är 
medlemmar i föreningarna eller deltagare i de planerade 
verksamheterna och att bidragen förväntas komma fler 
flickor/kvinnor än pojkar/män till del. 
 
Förvaltningen föreslår att nämnden fördelar föreningsbidrag 2022 
enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Gunilla Ekstrand  Sara Wrethed 
Stadsdelsdirektör  Avdelningschef 
Farsta stadsdelsförvaltning  Farsta stadsdelsförvaltning 
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