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Föreningsbidrag och bidrag till lovaktiviteter 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden fördelar föreningsbidrag och bidrag till 
lovaktiviteter 2023 enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till föreningar. 
Sammanlagt 38 föreningar har lämnat in totalt 40 ansökningar om 
föreningsbidrag för 2023. 11 föreningar har lämnat in ansökningar 
om bidrag för lovaktiviteter 2023. 

Farsta stadsdelsförvaltning 
Avdelningen för stadsutveckling 

Storforsplan 36, 11 tr. 
Box 113 
123 22 Farsta 
Växel 08-50818000 
Fax 
farsta@stockholm.se 
start.stockholm/farsta 

Förvaltningen föreslår att 34 föreningar beviljas föreningsbidrag om 
sammanlagt 700 000 kronor och att 9 föreningar beviljas bidrag för 
lovaktiviteter om sammanlagt 185 000 kronor. 

Bakgrund 
Farsta stadsdelsnämnd delar varje år ut ett föreningsbidrag till 
föreningar med verksamhet inom Farsta stadsdelsområde. Nämnden 
har i sin verksamhetsplan för 2023 avsatt 700 000 kronor till 
föreningsbidrag. Nämnden har också avsatt medel för bidrag till 
lovaktiviteter. 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.
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7. Kontroller om föreningarna har gjort tidigare ansökningar 
som har avslagits i nämnd. 

8. Kontrollera om föreningarna söker bidrag hos andra 
nämnder för samma verksamhet. 

9. Kontrollera ansökan i relation till nämndens 
bedömningskriterier. 

10. Kontroll utförd av förvaltningens samordnare mot 
våldsbejakande extremism i syfte att säkerställa att inga 
föreningar har koppling till våldsbejakande extremism. 

Förvaltningens förslag till fördelning och avslag 
I år har 38 föreningar lämnat in totalt 40 ansökningar om 
sammanlagt 1 950 000 kronor. (En förening har lämnat in flera 
ansökningar för olika ändamål.) 11 föreningar har sökt bidrag för 
lovaktiviteter om sammanlagt 544 000 kronor. 

Enligt nämndens villkor ska föreningarna lämna in 
revisionsberättelse som bilaga till ansökan, men enligt 
revisionslagen är det endast mycket stora föreningar som har krav 
på auktoriserad eller godkänd revisor. Några föreningars ideella 
revisorer granskar styrelsens arbete och redovisar detta muntligt på 
årsmötet. Merparten av föreningarna har lämnat in en 
revisionsberättelse men för de föreningar som inte gjort det kräver 
förvaltningen inte komplettering av ansökan med revisionsberättelse 
under förutsättning att årsmöte har beviljat styrelsen ansvarsfrihet. 

Utöver föreningsbidrag och bidrag för lovaktiviteter så har nämnden 
även samverkan med ett antal med föreningar genom avtal om 
idéburet offentligt partnerskap, IOP. 

De 34 föreningar som föreslås beviljas föreningsbidrag söker 
sammanlagt 1 820 000 kronor i 36 ansökningar. De 9 föreningar 
som föreslås beviljas bidrag för lovaktiviteter söker sammanlagt 
450 000 kronor för att genomföra aktiviteter under ett eller flera lov 
under året. 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. 
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Summor föreningsbidrag 
I tabellen nedan redovisas förvaltningens förslag till fördelning av 
föreningsbidrag. 

Föreningens namn Sökt bidrag Förslag 
Brottsofferjouren Södra Stockholm 15 000 15 000 
ccap 50 000 20 000 
Dramalabbet 60 000 20 000 
Fanfaren - Film i Farsta 12 000 10 000 
Farsta Föreningsråd 20 000 17 000 
Farsta Hembygdsförening 20 000 15 000 
Farsta Pensionärers Bridgeklubb 2 000 2 000 
FoC Farsta fotbollsförening 500 000 20 000 
Frivillig Väntjänst 50 000 35 000 
Föreningen Tegelscenen 1 41 525 15 000 
Föreningen Tegelscenen 2 51 500 20 000 
Föreningen Tegelscenen 3 54 000 35 000 
Hammarby Goalball IF 20 000 5 000 
Hökarängens Filosofiska Kafé 50 000 10 000 
Hökarängens kolonistugeförening 16 000 15 000 
Hökis Visrum 100 000 30 000 
I o Kf Brasil Arte Cultural 13 900 14 000 
Jazzklubb Syd 30 000 20 000 
Kastanjegårdens Vänner 18 000 18 000 
Kulturföreningen Konsthall C 50 000 25 000 
Magelungens fiskevårdsförening 10 000 10 000 
moment 100 000 20 000 
OK Södertörn 40 000 25 000 
PRO Farsta 60 000 30 000 
PRO Sköndal 24 000 18 000 
romer kultur fritid kunskap och tolerans 49 500 20 000 
RSMH Söder om Söder 35 000 35 000 
SITE Sweden 50 000 25 000 
Skolungdomens i Stockholm Skytteförening 25 000 17 000 
Sköndalbibliotekets Vänner 20 000 14 000 
SPF Seniorerna Farsta 22 000 24 000 
SPF Seniorerna Sköndal 20 000 20 000 
Sportfiskeklubben Magelungen 28 000 21 000 
Svenska med baby 80 000 25 000 
Uyghur European Ensemble 50 000 5 000 
Äldrekontakt 35 000 30 000 
Summa 1 822 425 700 000 

Statistik föreningsbidrag 
Primär målgrupp 
Enligt förslaget fördelas bidraget procentuellt till de olika 
målgrupperna enligt tabellen nedan. Förvaltningen vill understryka 
att många verksamheter riktar sig till flera målgrupper och att 
tabellen endast ger en grov bild. 
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Primär målgrupp Andel 
Allmänheten 24% 
Barn och unga - idrott 10% 
Barn och unga - kultur 2% 
Kulturintresserade 24% 
Prioriterad målgrupp, tex funktionshindrade 19% 
Seniorer 20% 
Summa  

Plats 
Enligt förslaget fördelas bidraget procentuellt till verksamhet som 
kommer att genomföras i dessa stadsdelar i Farsta. 

Primär plats Andel 
Fagersjö 1% 
Farsta centrum 15% 
Farsta strand 18% 
Gubbängen 11% 
Hökarängen 23% 
Larsboda 3% 
Sköndal 7% 
Stadsdelsövergripande 21% 
Summa  

Antal Farstabor som är medlemmar i föreningarna 
Föreningarna har angett sitt sammanlagda medlemsantal, vilket är 
totalt 5 400 för de föreningar som föreslås beviljas bidrag. Av dem 
är 3 200 kvinnor/flickor och 2 200 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 19 000 
personer, varav 10 700 kvinnor/flickor och 8 400 män/pojkar. Dessa 
19 000 är inte unika deltagare/individer. 

Motivering föreningsbidrag 
Brottsofferjouren Södra Stockholm 
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. 
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ccap 
Söker för: Erbjuda 3 föreställningar i samarbete med Dansens hus, 
särskilt bjuda in särskolor och seniorer 
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. 

Dramalabbet 
Söker för: Festival för ny dramatik, Färskpressat: en readingserie, 
Satellit: workshop i att skapa teater för feriearbetande ungdomar 
under sommarveckor. Vill öppna upp så att fler ska nås av den nya 
scenkonsten genom att vända sig till publiken lokalt. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av kultur i 
stadsdelsområdet. För Satellit så har förvaltningen hänvisat 
föreningen till feriehandläggarna. 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. 

Fanfaren - Film i Farsta 
Söker för: 10 filmvisningar och samtal efter några av filmerna. 
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. 

Farsta Föreningsråd 
Söker för: 3 barnteaterföreställningar under våren på Farsta gård. 
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. 

Farsta Hembygdsförening 
Söker för: Produktion, distribution och utveckling av tidningen 
Hembygdsnytt samt utveckling och tryckning av guiden 
Strandpromenaden. 
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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Farsta Pensionärers Bridgeklubb 
Söker för: Aktivera pensionärer/arbetslösa med social samvaro en 
gång per vecka. 
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. 

FoC Farsta fotbollsförening 
Söker för: Lönekostnad för personal för att planera och genomföra 
aktiviteter i anslutning till raster och efter skolans slut, vara 
tillgängliga för samverkan med stadens verksamheter och bjuda in 
till samverkansmöten med andra föreningar i stadsdelen och planera 
för insatser för enskilda individer i samverkan med skola, 
vårdnadshavare och socialtjänsten. 
Motivering: Föreningen söker delvis för verksamhet som inte är 
frivillig för kommunen och om en summa som är 70 procent av hela 
summan nämnden har att fördela. Förvaltningen ser föreningens 
verksamhet som mycket positiv och stöttar redan genom iop:er både 
lördagsfotboll och Fotboll För Farsta på loven. Den verksamhet som 
föreningen söker för att göra i skolan; aktiviteter efter skolans slut 
ligger i linje med nämndens villkor. Föreningens aktivitet når en 
prioriterad målgrupp. Föreningen har tidigare visat god förmåga att 
genomföra planerad verksamhet. 

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: 1 Grannskapande-event i juni med fokus på community- 
sång, jazzmusik, öppen scen, fika och kravlös samvaro. Nytt för i år 
blir en trumcirkel. 
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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Föreningen Tegelscenen 2 
Söker för: 4 barnkonserter och 4 jazzkonserter 
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 3 
Söker för: 9 sångcirklar på 3 platser för att skapa gemenskap, 
trygghet, mening i tillvaron och ett levande kulturliv. 
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. 

Hammarby Goalball IF 
Söker för: Verksamhet för personer med grav synskada, såsom 
deltagande i tävlingar i och utanför Stockholm samt materialinköp. 
Motivering: Uppfyller delvis inte nämndens villkor om att 
aktiviteter ska genomföras inom Farsta stadsdelsområde. Den del av 
föreningens aktiviteter som ska genomföras i Farsta föreslås 
beviljas bidrag. 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. 

Hökarängens Filosofiska Kafé 
Söker för: Filosofiska föreläsningar och diskussioner med inbjuda 
externa föreläsare. 
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. 

Hökarängens kolonistugeförening 
Söker för: 18 kulturträffar i kafét med olika teman för vuxna och 
barn för att skapa social samvaro. 
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. 
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Hökis Visrum 
Söker för: Författarkvällar, filmkvällar, musikkafé, föreläsningar 
och föreställningar. 
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. 

I o Kf Brasil Arte Cultural 
Söker för: En festival för barn, en föreläsning om capoeirans 
koloniala historia och relevans idag, 2 filmvisningar för barn samt 
12 musik- och soppcirklar. 
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. 

Jazzklubb Syd 
Söker för: Genomföra 9 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 
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. 

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: En workshop- och föreläsningsserie om fem olika 
praktiska workshops som inleds av samtal/föreläsningar. 
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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Magelungens fiskevårdsförening 
Söker för: Fiskeverksamhet för ungdomar av olika slag, kräftfiske 
under 8 kvällar i augusti samt fiske för ensamstående mammor med 
barn på Mors Dag. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av aktiviteter i 
stadsdelsområdet och når flera prioriterade målgrupper. Föreningen 
har tidigare visat god förmåga att genomföra planerad verksamhet. 
Kostnaderna är rimliga i relation till planerad verksamhet. 

moment 
Söker för: Vill öppna upp sina två scener för gästspel genom att 
rusta upp befintliga scener och tekniskt utrustning, köpa in ny 
teknisk utrustning samt utveckla hemsidan med ett bokningssystem. 
Motivering: Förvaltningen har hänvisat föreningen till 
kulturförvaltningen för de delar i ansökan som avser upprustning av 
scen och investeringar i teknisk utrustning. 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. 

OK Södertörn 
Söker för: Hittaut är en gratisaktivitet för utövare som vänder sig 
till allmänheten där man med papperskarta eller i en app letar och 
registrerar fasta kontroller. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av aktiviteter 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. 

PRO Farsta 
Söker för: Genomföra verksamhet såsom dans, föreläsningar, 
studiecirklar, musikuppträdanden, 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: Mer underhållning på månadsmöten. Genomföra 
medlemsmöten en gång i månaden med information och 
underhållning. Studiecirklar, friskvårdsaktiviteter, sociala aktiviteter 
som pubafton, räkafton, veckoträffar. 
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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. 

romer kultur fritid kunskap och tolerans 
Söker för: Organisera rådgivnings-/utbildningsverksamhet för 
romer. Genomföra aktiviteter som sycirkel och föreläsningar samt 
genomföra läsfrämjande insatser. Genomföra kunskapshöjande 
insatser till majoritetssamhället. Arrangera Romsk kulturvecka i 
Farsta i april. 
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. 

SITE Sweden 
Söker för: Arrangerar en jubileumsfestival den 12-17 juni för att 
fira 15 år som förening och 5 år i Farsta och vill utveckla kontakten 
med lokalsamhället och nå fler boende i Farsta genom riktade 
programpunkter och marknadsföring. 
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. 

Skolungdomens i Stockholm Skytteförening 
Söker för: Utveckla verksamheten för att öka möjlighet till 
deltagande för barn, unga och personer med npf. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet av aktiviteter. 
Söker för första gången. Kostnaderna är rimliga i relation till 
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planerad verksamhet. Dock är summan att fördela begränsad varför 
föreningen inte beviljas hela den sökta summan. 

Sköndalbibliotekets 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. 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. 

SPF Seniorerna Farsta 
Söker för: Genomföra månadsmöten, 50 dagsaktiviteter med tema, 
resor med tema, fritidsaktiviteter varje vecka som bridge (37 
tillfällen), mattcurling (24 tillfällen) och körsång (26 tillfällen), 
utomhusboule (60 tillfällen) 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 Seniorerna Sköndal 
Söker för: Att medlemmarna ska kunna träffas och fika och 
uppleva musik. Leverera ett bra samhälle till sina äldre medlemmar. 
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 sportfiske för och med barn och unga. 
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. 

Svenska med baby 
Söker för: Öppna föräldragrupper och gemensamma aktiviteter för 
småbarnsföräldrar och barn med olika bakgrund. 
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. 
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Uyghur European Ensemble 
Söker för: Genomföra konsert och föreställningar, 
musikundervisning, uppvisa uigurisk matkultur, inköp av 
musikinstrument, scenkläder, material för en enkel musikstudio, 
skapa en CD-skiva med medlemmar. 
Motivering: Uppfyller delvis inte nämndens villkor om att 
aktiviteter ska genomföras inom Farsta stadsdelsområde. Den del av 
föreningens aktiviteter som ska genomföras i Farsta och som 
föreslås beviljas bidrag är Dutar-kurs. Föreningens aktivitet breddar 
utbudet av kultur i stadsdelsområdet. Föreningens ansökan om 
föreningsbidrag 2021 avslogs på grund av att föreningen inte levde 
upp till nämndens administrativa krav, men nu gör man det. 
Kostnaderna är inte rimliga i relation till planerad verksamhet 
varför beviljat belopp blir lägre än sökt. 

Äldrekontakt 
Söker för: Genomföra träffar för äldre. Ensamma äldre får genom 
träffarna lära känna andra äldre i samma situation, i sitt närområde 
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. 

Avslag föreningsbidrag 
I tabellen nedan redovisas förvaltningens förslag till avslag på 
ansökan om föreningsbidrag. 

Föreningens namn Sökt bidrag Förslag 
Framsteg United 15 000 0 
Ideella föreningen Abai 30 000 0 
Move Idrottsförening 37 000 0 
Sköndals IK FK 50 000 0 
Summa 132 000 0 

Motivering avslag föreningsbidrag 
Framsteg United 
Söker för: Träning minst 3 gånger per vecka, utflykter minst 2 
gånger per månad. Utlandsresa en gång per år, dataspel turnering i 
varje skollov. 
Motivering avslag: Uppfyller inte nämndens demokrativillkor. 
Föreningen har skickat in stadgar och handlingar på ett 
organisationsnummer som hör till en annan förening. Föreningen 
vars organisationsnummer som använts i ansökan har utsett en 
ledamot av sin egen styrelse till revisor. 
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Ideella föreningen Abai 
Söker för: Gemensam kreativitet genom handarbete (tova ull, 
sticka, broderi) för att motverka negativa effekter som digital teknik 
kan leda till. Ska resultera i workshops med efterföljande 
utställningen i Farsta. 
Motivering: Uppfyller inte nämndens administrativa krav om att ha 
redovisat tidigare beviljat bidrag med goda resultat. Föreningen har 
redovisat kostnader och verksamhet som de inte kan styrka genom 
ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse eller andra 
handlingar som kvittounderlag. 

Move Idrottsförening 
Söker för: En dagsutflykt till Siggesta gård. Ett capoeriaevent i maj 
för medlemmar och deras nära och kära 
Motivering avslag: Den första aktiviteten uppfyller inte nämndens 
villkor om att bidrag kan sökas för verksamhet som sker inom 
Farsta stadsdelsområde. Den andra aktiviteten är en avslutning på 
terminsverksamhet endast för medlemmar och deras familjer, vilket 
är ordinarie verksamhet för idrottsföreningar och stöd bör sökas 
från idrottsförvaltningen. 

Sköndals IK FK 
Söker för: Att utbilda domare inom föreningen och för att utbilda 
och rekrytera ungdomsledare. 
Motivering avslag: Båda delarna ingår i en ordinarie verksamhet 
för idrottsföreningar och stöd bör sökas från idrottsförvaltningen. 
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Summor bidrag för lovaktiviteter 
I tabellen nedan redovisas förvaltningens förslag till fördelning av 
bidrag för lovaktiviteter. 

Föreningens namn Lov Sökt per 
lov 

Förslag 

Föreningen Tegelscenen Påsk 42 200 0 
 Sommar 84 400 40 000 
 Höst 42 200 0 
Hammarby IF Basketförening Påsk 4 000 0 

 Sommar 20 000 10 000 
 Höst 5 000 0 
 Jul 6 000 6 000 
Högdalens skateboardförening Påsk 9 000 9 000 

 Sommar 27 000 27 000 
 Höst 9 000 9 000 
I o Kf Brasil Arte Cultural Påsk 10 000 0 

 Sommar 20 000 10 000 
 Höst 10 000 10 000 
 Jul 10 000 0 
Move Idrottsförening Påsk 18 000 0 

 Sommar 18 000 18 000 
 Höst 18 000 0 
SITE Sweden Sommar 20 000 13 000 
Skolungdomens i Stockholm Påsk 12 500 4 000 
Skytteförening Sommar 12 500 4 000 

 Höst 12 500 4 000 
 Jul 12 500 4 000 
Sportfiskeklubben Magelungen Påsk 5 000 5 000 

 Sommar 20 000 10 000 
Stockholms Taidoförening Påsk 1 000 1 000 

 Höst 1 000 1 000 
Summa  449 800 185 000 

Statistik bidrag för lovaktiviteter 
Deltagare 
Utifrån förvaltningens förslag till fördelning uppskattas 
aktiviteterna nå 1 400 deltagare varav 43 procent tjejer och 57 
procent killar. 

Antal aktiviteter och tillfällen/dagar uppdelade per lov 
I förvaltningens förslag beviljas bidrag till 18 aktiviteter som 
genomförs vid sammanlagt 70 tillfällen/dagar. Enligt förslaget 
fördelas aktiviteter över de olika loven enligt tabellen nedan. 

Lov Aktiviteter Antal tillfällen 
Påsklov 4 10 
Sommarlov 8 41 
Höstlov 4 11 
Jullov 2 8 
Summa 18 70 
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Primär plats 
Enligt förslaget fördelas aktiviteterna och antal tillfällen på dessa 
stadsdelar i Farsta. 

Primär plats Aktiviteter Antal tillfällen 
Fagersjö 2 6 
Farsta centrum 1 2 
Gubbängen 7 35 
Hökarängen 1 2 
Larsboda 7 25 
Summa 18 70 

Motivering bidrag lovaktiviteter 
Föreningen Tegelscenen 
Söker för: Sång & Dans med Ida & Irini. Dagkollo under fyra 
dagar 14-17 juni under sommarlovet med inriktning sång, dans och 
eget skapande. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet 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. 

Hammarby IF Basketförening 
Söker för: Öppen Basketverksamhet 20 dagar under sommarlovet 
uppdelade i 3 ʹʹpassʹʹ per dag, 7 dagar under jullovet. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet 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. 

Högdalens skateboardförening 
Söker för: Skateskola under 5 dagar på påsklovet, 15 dagar under 
sommarlovet och 5 dagar under höstlovet för alla, från nybörjare till 
proffs i Nybyggets skateramp. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet 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. 

I o Kf Brasil Arte Cultural 
Söker för: Kurser under 3 dagar i capoeira, pyssel, mellis, lekar och 
disco på sommarlovet och 3 dagar på höstlovet. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet i 
stadsdelsområdet. Föreningen har tidigare visat god förmåga att 
genomföra planerad verksamhet. Kostnaderna är rimliga i relation 
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till planerad verksamhet. Dock är summan att fördela begränsad 
varför föreningen inte beviljas hela den sökta summan. 

Move Idrottsförening 
Söker för: Capoeirakurs 2 dagar för nybörjare (45 min) och 
akrobatikkurs på en airtrack (en stor uppblåsbar studsmatta) (45 
min) på sommarlovet. Emellan aktiviteterna har vi en 30 min paus 
med lek, musik och mellanmål. 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet 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. 

SITE Sweden 
Söker för: Visning av dansfilmer på stor skärm i centrum/torget, 
livehändelse på torget, t.ex. interaktivt dansʺrumʺ vid 2 tillfällen 
SITE/Specific i Farsta Centrum, Sommarlov 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet 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. 

Skolungdomens i Stockholm Skytteförening 
Söker för: Drop in verksamhet i skytte med luftgevär och 
korthållsgevär under 3 dagar på påsklovet, 3 dagar på höstlovet, 14 
dagar på sommarlovet och 3 dagar på jullovet. 
Motivering: Söker för första gången. Kommer även att samverka 
med förvaltningen kring Sportscamp för första gången i år. 
Kostnaderna är rimliga i relation till planerad verksamhet. Dock är 
summan att fördela begränsad varför föreningen inte beviljas hela 
den sökta summan. 

Sportfiskeklubben Magelungen 
Söker för: Fiske under 2 dagar på påsklovet och 8 dagar under 
sommarlovet 
Motivering: Föreningens aktivitet breddar utbudet 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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Stockholms Taidoförening 
Söker för: Öppna prova-på tillfällen med syfte att bjuda in den som 
vill komma för att testa Taidoträning vid 2-3 tillfällen under 
påsklovet och jullovet. 
Motivering: Söker för första gången. Har genomfört liknande 
aktivitet och skickat information till förvaltningens gemensamma 
marknadsföring 2022. Kostnaderna är rimliga i relation till planerad 
verksamhet. 

Avslag bidrag lovaktiviteter 
I tabellen nedan redovisas förvaltningens förslag till avslag av 
bidrag för lovaktiviteter. 

Föreningens namn Lov Sökt per lov Avslag 
 Drömstort Sommarlov 15 000 0 
Ideella föreningen Abai Påsklov 15 800 0 

Sommarlov 31 600 0 
Höstlov 15 800 0 
Jullov 15 800 0 

Summa 94 000 0 

Motivering avslag bidrag lovaktiviteter 
Drömstort 
Söker för: Drömworkout, öppna aktiviteter inom idrott och kultur 
som fotboll, basket, volleyboll och dans samt tävlingar. 
Motivering avslag: Verksamheten är väldigt lik den verksamhet 
som fritiden bedriver på parklekar och fritidsgårdar. Föreningen vill 
genomföra aktiviteten i parkleken Måsen. Förvaltningen gör 
bedömningen att detta är en verksamhet som ingår i den ordinarie 
verksamheten. 

Ideella föreningen Abai 
Söker för: Genomföra olika aktiviteter på fyra lov under året. 
Motivering avslag: Se ovan under Motivering avslag 
föreningsbidrag. 

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 konstaterar 
också att det skulle bli en jämnare könsfördelning på 
lovaktiviteterna om föreningar i högre utsträckning hade ett utbud 
som lockar flickor att delta. 
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Förvaltningen föreslår att nämnden fördelar föreningsbidrag och 
bidrag till lovaktiviteter 2023 enligt förvaltningens förslag. 

Gunilla Ekstrand Sara Wrethed 
Stadsdelsdirektör Avdelningschef 
Farsta stadsdelsförvaltning Farsta stadsdelsförvaltning 



 

 

Attesterat av 
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: 

 
Namn Datum 
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör 2023-02-15 
Sara Wrethed, Avdelningschef 2023-02-15 
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