
 
Farsta stadsdelsförvaltning 

 
Avdelningen för stadsutveckling 

BESLUT 
Dnr FAR 2020/622 

Sida 1 (4) 
2020-11-25 

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

Handläggare  
Marie Ehrenbåge 
Telefon: 0850818251 

 

Beslut om fördelning av extra föreningsbidrag 
2020 
 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har genom beslut den 28 oktober 2020, i ärendet 
Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti, avsatt 6 
miljoner kronor för extra föreningsbidrag. Medlen ska fördelas i år 
och riktas till föreningar i de sju prioriterade stadsdelsområdena 
Skärholmen, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Skarpnäck, Enskede-
Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby och Farsta.  
 
De extra medlen gör det möjligt för dessa stadsdelsnämnder att 
bevilja ytterligare bidrag till lokala organisationer som exempelvis 
har bidragit i hanteringen av coronapandemin, som arbetar för stöd 
till äldre och riskgrupper eller som mer generellt arbetar 
trygghetsskapande och för att minska utanförskap. Föreningar har 
alltså haft möjlighet att söka både för genomförd verksamhet och 
för planerad verksamhet. 
 
Farsta stadsdelsförvaltning har konkretiserat i dessa fem kriterier:  

1. verksamhet som bidrar/bidragit till hanteringen av pandemin 
2. merkostnader föreningen har/har haft på grund av pandemin 
3. verksamhet för stöd till äldre och riskgrupper 
4. verksamhet som är trygghetsskapande 
5. verksamhet som minskar utanförskap 

  
Vid fördelningen ska stadsdelsnämnderna därtill följa sina egna 
lokala riktlinjer och de formuleringar om demokratiska värderingar 
som finns i kommunfullmäktiges budget för staden.  
 
Farsta stadsdelsnämnds ordförande har den 3 november fattat beslut 
om att delegera beslutet om fördelning av det extra 
föreningsbidraget till stadsdelsdirektör. 

Sökande föreningar 
20 föreningar har ansökt om extra föreningsbidrag för 2020.  
Av dessa föreningar söker fyra för första gången från Farsta 
stadsdelsnämnd. 
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Avslag 
En förening får avslag på ansökan då den inte uppfyller nämndens 
uppsatta administrativa krav.  

Beviljade bidrag  
De 19 föreningar som beviljas bidrag söker sammanlagt 854 480 
kronor. Dessa föreningar har lämnat en komplett ansökan och 
bedriver föreningsverksamhet i enlighet med nämndens uppsatta 
demokrativillkor, administrativa krav samt uppfyller 
någon/några/eller flera av övriga kriterier.  
 
I bedömningen så har vi tittat på sökt summa i relation till beskriven 
verksamhet utifrån rimlighet, förmåga, kvalitet och målgrupp.  
 
I tabellen nedan redovisas fördelningen av bidraget. 
 
Förening Söker Beviljas  Vad 
Attention Globen 10 000 10 000 10 träffar för föräldrar med barn 

med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar då dessa 
familjer har haft det extra tufft 
under pandemin. Anpassning till 
större lokal. 

CCAP 150 000 150 000 24 föreställningar för förskolor 
med gångavstånd till Hallen i 
Farsta. Ett möte med konst 
genom dans och ett storslaget och 
smittsäkert rum. Helg för 
ungdomar i smittsäkra Hallen 
med 2 workshops i Dance Hall, 
ett battle samt en föreställning av 
Afra Hosseini och 4 dansare. 
Merkostnad föreställning med 
mindre publik och större lokal. 

Cirkus Tigerbrand 30 000 30 000 Merkostnad pandemi med åtta 
inställda bokade föreställningar 
samt anpassade föreställningar 
utomhus. 

Drömstort 50 000  avslag Två ”Drömworkout” aktiviteter 
med fokus på nyanlända. 
Information om pandemin samt 
integration. 

Farsta Föreningsråd 22 000 22 000 Merkostnad för teater för barn 
som genomförs med mindre 
publik än planerat. 
Pandemianpassning. 

FOC Farsta fotboll 90 000 90 000 Merkostnad för utebliven intäkt 
som skulle ha gått till barn och 
ungdomslagens domaravgifter. 
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Förening Söker Beviljas  Vad 
Frivillig väntjänst 15 000 15 000 Pandemianpassning övergång till 

digitala verktyg för att kunna 
fortsätta verksamheten. 

Unga Drottning 
Christina 

120 000 120 000 Merkostnad för 9 inställda 
föreställningar som istället ges 
under 2021. 

Hökarängens 
kolonistugeförening 

40 000 40 000 Pandemianpassning av lokaler för 
att kunna erbjuda fortsatt 
verksamhet för seniorer under 
säkra former.  

Hökis Visrum 30 000 30 000 20 föreställningar i större lokaler 
där social distans kan hållas. 
Pandemianpassning. 

Ideella föreningen 
Abai 

25 000 25 000 Merkostnad på grund av 
omställning från möten till 
digitala möten samt sprida 
kunskap om kazakiska traditioner 
på svenska i tidskriftsformat. 
Målgrupp nyanlända unga och 
kvinnor. 

Kastanjegårdens 
vänner 

18 000 18 000 Konserter med social distans 
dagtid för främst pensionärer. 
Motverkar isolering.  

Teater Accént 50 000 50 000 Föreställning i coronaanpassad 
version på äldreboenden för att 
bryta ensamhet och isolering. 
Utomhus och/eller göra 
materialet digitalt med 
organiserad visning. 

PRO Farsta 30 000 30 000 Pandemianpassning av 
verksamhet för målgruppen äldre.  
För att bryta isolering.   

PRO Sköndal 25 000 25 000 Pandemianpassning av 
verksamhet för målgruppen äldre.  
För att bryta isolering.   

Romer, kultur, 
fritid, kunskap och 
tolerans 

23 000 23 000 Verksamhet som minskar 
utanförskap för den nationella 
minoriteten romer. Har 
verksamhet på Tuben samt 
pandemianpassat utomhus för 
romska kvinnor 18-65år.   

Romsk syförening 56 480 23 000 Merkostnader på grund av 
pandemin i form av 
resekostnader. Minskar 
utanförskap genom sömnad och 
matlagning. Har verksamhet på 
Mötesplats Fagersjö samt 
pandemianpassat utomhus för 
romska kvinnor.  
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Förening Söker Beviljas  Vad 
Stockholm Sydost 
Rödakorskrets 

40 000 40 000 Pandemianpassad verksamhet 
med social distans utanför den 
egna lokalen. 
Merkostnader på grund av att 
verksamheten tvingats stänga 
tidvis och haft begränsningar i 
antal besökare. 

Svenska med Baby 40 000 40 000 Merkostnad för att 
pandemianpassa verksamheten. 
Extra marknadsföringsinsatser 
och extra arbetsbelastning för att 
rekrytera ledare och deltagare. 

Äldrekontakt 40 000 40 000 Omställningskostnader på grund 
av pandemin. Man har utökat från 
att bedriva fikagrupper på plats 
till att göra dessa digitala, bistå 
med mat- och medicininköp, 
telefonsamtal i grupp och 
individuellt samt 
telefonföreläsningar.  

TOTAL 904 480 821 000  
 

Statistik 
Antal genomförda/planerade aktiviteter: 805 
Snitt antal deltagare per aktivitet: 25 
 
Antal deltagare 
Totalt: 5 967 varav 3 539 kvinnor och 2 428 män 
0-12 år: 2 391 varav 1 137 flickor och 1 254 pojkar 
13-25 år: 551 varav 259 flickor/kvinnor och 292 pojkar/män 
26-64 år: 829 varav 439 kvinnor och 390 män 
65 år och äldre: 2 196 varav 1 704 kvinnor och 492 män 

Nya begränsningar under pandemin 
Den nya begränsningen av maximalt antal deltagare (8) på allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar har ändrat 
föreningarnas villkor mitt under ansökningsperioden. Detta gäller 
särskilt föreningar som sökt för planerad verksamhet. Förvaltningen 
gör bedömningen att föreningarna antingen får genomföra sina 
arrangemang med ännu färre deltagare än planerat eller vänta till 
begränsningen hävs. Antalet uppskattade deltagare är därmed 
mycket preliminär. Förvaltningen gör bedömningen att den nya 
begränsningen motiverar det extra föreningsbidraget ännu mer. 
Gunilla Ekstrand 
 
Gunilla Ekstrand 
Stadsdelsdirektör
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Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
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