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Socialförvaltningen 

2021-05-19 

Dnr SN 2020/0060 

 

Socialnämndens föreningsbidrag 2021 
 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för att fördela föreningsbidrag till lokala föreningar som verkar inom den 

sociala sektorn. Socialnämndens riktlinjer (SN 2014/0023-753) ligger till grund för förvaltningens 

handläggning. I Socialnämndens budget finns 200 000 kr avsatt för ändamålet. För 2021 föreslås  

fem föreningar beviljas bidrag. 
 
 

Beslutsförslag 
Socialnämndens beslut 

 

1. Socialnämnden beviljar föreningsbidrag enligt följande:  

 Kvinnojouren 93 484 kr 

 Anonyma Alkoholister (lokalhyra) 35 340 kr   

 FUB i Södra Roslagen 11 685 kr 

 IFS Österåker-Danderyd-Vaxholm                                                4 674 kr 

 Synskadades Riksförbund Vaxholm-Österåker (SRF)             4 674 kr 

 

2. Socialnämnden avslår föreningsbidrag till Hörselskadades förening i Täby med omnejd, då 

ansökan inkommit efter ansökningstidens slut. 
 

 

Bakgrund 

Socialförvaltningen ansvarar för handläggning av ansökningar om föreningsbidrag enligt 

Socialnämndens riktlinjer (SN 2014/0023-753). I Socialnämndens budget finns 200 000 kr avsatta 

för ändamålet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015 (KS 2015/0302) att bidraget till Kvinnojouren skulle vara 2 kr 

per kommuninvånare. Beslutet innebar ingen förändring av budgeten för föreningsbidraget som har 

varit oförändrad under flera år. 
 

Efter ett beslut i Kommunfullmäktige (KS 2012/266-279) subventioneras sedan 2012 en möteslokal 

för Anonyma Alkoholister, (AA).  AA har under tidigare år erhållit bidrag utan att ansöka enligt 

Socialnämndens riktlinjer. AA bekostar själv en del av årshyran med 12 000 kr och har erhållit 

föreningsbidrag till resterande.  
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Brottsofferjouren Roslagen har sedan flera år beviljats föreningsbidrag av Socialnämnden. 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2020 bevilja bidrag till Brottsofferjouren i Södra Roslagen 
motsvarande 3 kronor per invånare baserat på Österåkers kommuns invånarantal den 31 december 
per år. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram.  
 
För 2021 har fem föreningar sökt bidraget, vilket är en minskning jämfört med tidigare år.  

År antal föreningar som sökte bifall avslag Budget kr  

2021  6   200 000 

2020 14 7 7 200 000 

2019 15 10 5 200 000 

 
Förvaltningen har informerat om föreningsbidraget via Kanalen nr 9/2021 (3 mars) samt på 
webben.  Socialnämndens föreningsbidrag publicerades den 12 februari 2021. 
 
Enligt riktlinjerna för föreningsbidrag gäller följande: 

 föreningen ska vara aktiv i kommunen 

 föreningens verksamhet ska beröra socialförvaltningens ansvarsområde 

 föreningsbidraget delas in i tre nivåer utifrån antalet kommuninvånare som berörs 

 bidraget får inte överstiga 50 % av föreningens intäktsbudget 

 ansökan ska innehålla: senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och budget för det 
sökta året 

 ansökan ska vara inkommen senast den 30 april 
 

Förvaltningens slutsatser 

I riktlinjerna finns det nivåer för beräkning av föreningsbidraget. Föreningar som når en mindre 

målgrupp föreslås beviljats bidrag med 0,10 kr per kommuninvånare, föreningar som når ut till en 

relativt sett större målgrupp beviljas bidrag med 0,25 kr per invånare och föreningar som når en stor 

målgrupp föreslås beviljas bidrag med 1 kr per invånare. Nivåerna för 2021 blir enligt följande: 

Nivå 1: 46 742* invånare x 0,10 kr = 4 674 kr 

Nivå 2: 46 742 invånare x 0,25 kr = 11 685 kr 

Nivå 3: 46 742 invånare x 1 kr =      46 742 kr 

*Hämtat från SCB och avser januari 2021 

 

Beskrivning av föreningarna som sökt föreningsbidrag  

Kvinnojouren 

Kvinnojourens mål är att stödja och hjälpa kvinnor och barn som utsatts för fysisk och/eller psykisk 

misshandel, hot eller sexuella övergrepp. Verksamheten består främst av en bemannad telefonjour 

och ett akut skyddat boende. Föreningen ska också bilda opinion och informera i våldsrelaterade 

frågor. Enligt verksamhetsberättelsen hade föreningen 167 betalande medlemmar 2020. 

Kommunfullmäktige har beslutat att bevilja föreningen ett bidrag om 2 kr per kommuninvånare. 

SCB redovisar 46 742 folkbokförda personer januari 2021, vilket innebär 93 484 kr i föreningsbidrag 

för 2021.    
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Anonyma Alkoholister, (AA) 

AA är en väletablerad och respekterad resurs och ett viktigt komplement till all annan vård och 

behandling. AA-grupperna är hjärtat i AA. Det är där tillfrisknandet sker, det är där budskapet förs 

vidare från en alkoholist till en annan. AA har endast ett huvudsyfte, att föra budskapet vidare till de 

alkoholister som fortfarande lider. Åkersbergagruppen erbjuder AA-möten varje vecka i en lokal på 

Bergavägen 2B, Åkersberga. Anonyma Alkoholister har inte de senaste åren inkommit med en 

komplett ansökan. Enligt uppgift från Armada är årshyra 47 340 kr och brukligt är att föreningen 

betalar 12 000 kr själva. Förvaltningen föreslår att föreningsbidrag beviljas med 35 340 kr. 

    

FUB i Södra Roslagen 

FUB i Södra Roslagen arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning/intellektuell 

funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Föreningen är verksam i Österåker, Danderyd, 

Täby, Vallentuna och Vaxholm. I ansökan framgår att i Österåker finns det 96 medlemmar varav  

33 är familjemedlemmar. Föreningens ambition är att erbjuda aktiviteter som växelvis sker i de fem 

kommunerna. FUB ansöker om totalt 28 980 kr vilket avser ett grundbidrag med 10 080 kr för 

administration, medlemsmöten, medlemsinformation, samverkan och till deltagande vid 

konferenser. Resterande 18 900 kr avser verksamhetsbidrag  vilket avser kostnader för aktiviteter; 

sommarfest, träning vid utegym med inhyrd tränare och till förbättrad informationsspridning. 

Förvaltningen föreslår att föreningsbidrag beviljas enligt nivå 2 i riktlinjerna  med 11 685 kr. 

 

Österåker-Danderyd-Vaxholm intresseförening schizofreni, (IFS) 

IFS är ansluten till riksorganisationen Schizofreniförbundet. Föreningen har 33 medlemmar. 

Medlemsfördelningen mellan kommunerna är inte specificerad i ansökan. Föreningens mål är att 

sprida information och kunskap om schizofreni och andra psykossjukdomar. Föreningen fungerar 

som en mötesplats för personer med psykiska funktionshinder och deras anhöriga samt närstående. 

Syftet är att stödja medlemmarna bland annat genom att erbjuda cirklar, samtalsgrupper och 

föredrag samt samarbete med kommuner, landsting och andra myndigheter. Ansökan är inte 

komplett då det saknas årsmötesprotokoll och budget. Vid telefonkontakt med ordförande den 

27 april 2021 framkom att den rådande pandemin medfört att större delen av den planerade 

verksamheten för 2020 inte genomförts. IFS planerar återuppta verksamheten enlig planen för år 

2020. IFS har inte hållit årsmöte under mars 2021 med hänvisning till pågående pandemi. 

Ordförande uppger att såväl målgruppen som anhöriga tillhör riskgrupper för covid-19. Ansökan  

för år 2020 avslogs, då ansökan inkom efter ansökningstidens slut (11 maj 2020). Förvaltningen 

föreslår att ansökan bifalles enligt nivå 1, med 4 674 kr. 

 

Synskadades riksförbund Vaxholm-Österåker (SRF) 

SRF Vaxholm-Österåker är en lokalförening inom Synskadades Riksförbund. Syftet med 

lokalföreningen är att på olika sätt stödja synskadade personer som bor i Österåker och Vaxholm  

så att de får inflytande, tillgänglighet och ett aktivt samt självständigt liv. Enligt ansökan hade 

föreningen den 31 december 2020, 31 medlemmar bosatta i Österåkers kommun. Föreningen har  

en plan för mötesverksamhet under 2021 från vilken det framgår att föreningen avser att arrangera;  

”Ögats dag” strömmings- och jullunch. Föreningen kommer att vara representerad i tillgänglighets-

rådet i Österåkers kommun. Föreningen har en plan för lokalt arbete med fem mål för 2021. SRF 
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ansöker om 4 000 kr i föreningsbidrag. Förvaltningen föreslår att föreningsbidrag beviljas enligt nivå 

1 med 4 674 kr. 

 

Hörselskadades förening i Täby med omnejd, (HRF) 

HRF:s vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva med full delaktighet och jämlikhet. Ett 

samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och där alla kan förverkliga sig själva utan att hindras 

av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel. Hörselskadades Riksförbund 

uppger att ansökan kommer att kompletteras med begärda handlingar under första delen av juli 

månad 2021. Ansökan inkom den 7 maj 2021 vilket är efter ansökningstidens slut (den 30 april) 

varför förvaltningen föreslår avslag. 

 
Sammantaget föreslår förvaltningen att fem föreningar beviljas bidrag med totalt 149 857 kr. Tre 
ansökningar bedöms vara kompletta och uppfyller riktlinjerna. En förening, IFS har inte hållit 
årsmöte pga. pandemin och ämnar återuppta verksamheten enligt plan för 2021. AA har tidigare år 
erhållit föreningsbidrag utan att inkomma med komplett ansökan med hänvisning till beslut av 
Kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår avslag på en ansökan, då den inkommit efter 
ansökningstiden. 

 

 
 
 
 
Bilaga 

Riktlinjer gällande föreningsbidrag  
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