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Fördelning av bidrag till sociala insatser 2021 

Sammanfattning 

Socialnämnden utlyser varje år bidraget ”Bidrag till sociala insatser” som kan sökas av 

föreningar som verkar inom det sociala området. Utöver detta bidrag betalar socialnämnden 

även ut medel till Röda korsets fixartjänst (40 tkr), SeniorNet (83 tkr) och Kvinnojouren (200 

tkr). Dessa tre bidrag betalas ut i särskild ordning och berörs inte ytterligare här. 

För 2021 har socialnämnden budgeterat 480 tkr för att stödja föreningar som verkar inom det 

sociala området, samt ytterligare 200 tkr för att stödja föreningar med fokus på att minska 

social ensamhet hos äldre. Totalt fördelas 680 tkr i bidrag för sociala insatser. 

Ansökningstiden gick ut den 26 november 2020. Totalt inkom 11 ansökningar. Bidrag till 

sociala insatser om 419 675 kr föreslås fördelas så varje förening får sökt belopp. 

Socialnämnden föreslås bevilja två föreningar bidrag för sociala insatser med undantag från de 

allmänna bestämmelserna för bidragsberättigad förening i Bestämmelser för stöd till 

föreningar i Täby kommun som beslutades i kommunstyrelsen § 44 den 3 april 2017 

(KS2015/06-04), gällande kravet på att föreningen ska ha sitt säte i Täby eller huvuddelen av 

sin verksamhet i Täby. Detta då föreningarna är till nytta för de medlemmar som bor i Täby. 

Förslag till beslut 

1) Socialnämnden beslutar att utge bidrag till sociala insatser fördelat enligt följande: 

 FUB i Södra Roslagen, 13 000 kr 

 Goda grannar, 35 246 kr 

 PRO Täby Centrum-Näsby, 15 000 kr 

 Röda Korset Täbykretsen, 40 000 kr 

 SPF Seniorerna Jarlabanke Täby, 112 000 kr 

 SPF Seniorerna Tibble Täby, 25 000 kr 

 Täby Badmintonförening, 110 200 kr 

 Täby Old Singers, 12 229 kr 

 Veteranringen Täby, 25 000 kr  

Bidrag om totalt 387 675 kr 
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2) Socialnämnden beslutar att bevilja bidrag till sociala insatser medundantag från allmänna 

villkor för bidragsberättigad förening i Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun, 

som beslutades i kommunstyrelsen § 44 den 3 april 2017 (KS 2015/06-04) gällande kravet på 

att föreningen ska ha sitt säte i Täby eller huvuddelen av sin verksamhet i Täby, avseende 

följande föreningar: 

 RSMH i samma båt 17 000 kr 

 Äldrekontakt 15 000 kr 

Bidrag om totalt 32 000 kr 

Ärendet 

Socialnämnden utlyser varje år bidraget ”Bidrag till sociala insatser” som kan sökas av 

föreningar som verkar inom det sociala området. Utöver detta bidrag betalar socialnämnden 

även ut bidrag enligt avtal till Röda korsets fixartjänst (40 tkr), SeniorNet (83 tkr) och 

Kvinnojouren (200 tkr). Dessa tre bidrag enligt avtal betalas ut i särskild ordning och berörs 

inte ytterligare här. 

För 2021 har Socialnämnden budgeterat 480 tkr för att stödja föreningar som verkar inom det 

sociala området, samt ytterligare 200 tkr för att stödja föreningar med fokus på att minska 

social ensamhet hos äldre. Totalt fördelas 680 tkr av socialnämnden i bidrag för sociala 

insatser. 

Ansökningstiden för bidrag till sociala insatser gick ut den 26 november 2020. Totalt inkom 11 

ansökningar.  

Av Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun, som beslutades i kommunstyrelsen 

§ 44 den 3 april 2017 (KS 2015/06-04), framgår att alla föreningar som uppfyller de allmänna 

villkoren för bidragsberättigad förening har rätt att söka bidrag till sociala insatser.  

Ett av kriterierna i de allmänna bestämmelserna för bidragsberättigad förening är att 

föreningen ska ha sitt säte i Täby eller merparten av sin verksamhet i Täby. Vid beslut om 

bidrag kan undantag från bestämmelserna göras i särskilda fall. För vissa brukar- och 

patientorganisationer är medlemsunderlaget för litet för att bedriva lokal verksamhet i enbart 

en kommun. En sådan verksamhet kan  ändå bedömas vara ett komplement till de kommunala 

insatserna i Täby. 

I Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun framgår att bidraget till sociala 

insatser ges till föreningar som passar in på någon av följande beskrivningar: 

 Föreningen bedriver kontinuerlig verksamhet inom ramen för socialnämndens 

verksamhet och kompletterar de kommunala insatserna. Bidraget går till föreningen 

som ett generellt stöd, för att säkra föreningen och dess verksamhets existens. 
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 Föreningens verksamhet finns inte inom ramarna för socialnämndens verksamhet, 

men föreningen vill med sina aktiviteter ta ett utökat socialt ansvar. 

Bestämmelserna fastställer även att bidrag inte beviljas till verksamhet som sammanfaller med 

kommunens befintliga verksamheter, oavsett utförare. 

Bidrag till sociala insatser beviljas efter ansökan och prövning i socialnämnden i varje enskilt 

fall och för de ändamål som anges i ansökan. Socialnämnden fastställer bidragsbeloppet. Då 

pandemin och Folkhälsomyndighetens riktlinjer inneburit stora påfrestningar för framförallt 

äldre har särskilt fokus lagts på föreningar och aktiviteter som bidrar till att minska den sociala 

ensamheten för äldre.  

Föreningar som inkommit med ansökan om bidrag för år 2021: 

Bidrag till sociala insatser om 419 675 kr föreslås fördelas enligt nedan. 

 

FUB i Södra Roslagen 

Föreningen bedriver verksamhet som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Föreningen driver bland annat en kamratförening, 

arrangerar studiecirklar och sprider information till målgruppen. Föreningens verksamhet 

bedöms utgöra ett komplement till de kommunala insatserna. 

Erhållet bidrag 2020 Sökt bidrag 2021 Förslag bidrag 2021 

52 500 kr 13 000 kr 13 000 kr 

 

Goda grannar 

Föreningen bedriver sociala aktiviteter och erbjuder stöd i praktiska göromål för boende på 

Åkerbyvägen 1 och 3. Föreningen har som ändamål att via ideella sociala insatser möjliggöra 

för medlemmarna att få en optimalt hög livskvalitet. Föreningens verksamhet bedöms utgöra 

ett komplement till de kommunala insatserna. 

Erhållet bidrag 2020 Sökt bidrag 2021 Förslag bidrag 2021 

23 300 35 246 kr 35 246 kr 
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PRO Täby Centrum-Näsby 

Föreningen bedriver social verksamhet för pensionärer, bland annat studiecirklar, resor och 

utflykter samt caféträffar. Föreningens verksamhet bedöms utgöra ett komplement till de 

kommunala insatserna. 

Erhållet bidrag 2020 Sökt bidrag 2021 Förslag bidrag 2021 

25 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 

 

Röda Korset Täbykretsen 

Föreningen bedriver en bred och omfattande verksamhet i Täby, bland annat mötesplatsen 

Kupan, läxhjälp och svenskstöd för nyanlända, prata svenska-café, sjukhusvärdar och stöd till 

äldre. Föreningens verksamhet bedöms utgöra ett komplement till de kommunala insatserna. 

Erhållet bidrag 2020 Sökt bidrag 2021 Förslag bidrag 2021 

40 000 40 000kr 40 000kr 

 

SPF Seniorerna Jarlabanke Täby 

Föreningen bedriver social verksamhet för pensionärer, bland annat föredrag, sång, 

väntjänstträffar på äldreboenden, kurser och föreningens medlemsblad. Föreningens 

verksamhet bedöms utgöra ett komplement till de kommunala insatserna. 

Erhållet bidrag 2020 Sökt bidrag 2021 Förslag bidrag 2021 

30 000 kr 112 000 kr 112 000 kr 

  



 Tjänsteutlåtande 5(6) 

2020-12-03  

   

    

 

 

SPF Seniorerna Tibble Täby 

Föreningen bedriver social verksamhet för pensionärer, bland annat bok- och studiecirklar, 

studiebesök samt friskvård. Föreningens verksamhet bedöms utgöra ett komplement till de 

kommunala insatserna. 

Erhållet bidrag 2020 Sökt bidrag 2021 Förslag bidrag 2021 

20 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 

 

Täby badmintonförening 

Föreningen bedriver racketsport i Täby rackethall, bland annat parabadminton och en 

omfattande pensionärsverksamhet. Varje vardag 9-11 bedrivs pensionärsverksamhet i 

klubbens regi i form av Zumba, lättgympa, cirkelträning och badminton. Föreningens 

verksamhet bedöms utgöra ett komplement till de kommunala insatserna. 

Erhållet bidrag 2020 Sökt bidrag 2021 Förslag bidrag 2021 

Sökte ej 110 200 kr 110 200 kr 

 

Täby Old Singers  

Föreningen bedriver ideell körverksamhet för äldre. Kören uppträder på äldreboenden. 

Föreningens verksamhet bedöms utgöra ett komplement till de kommunala insatserna. 

Erhållet bidrag 2020 Sökt bidrag 2021 Förslag bidrag 2021 

4 600 kr 12 229 kr 12 229 kr 

 

 

Veteranringen Täby 

Föreningens syfte är att öka tryggheten för ensamboende äldre. Detta sker genom att dagligen 

lyssna av en telefonsvarare dit de äldre ringer in och följa upp uteblivna inringningar. 

Föreningens verksamhet bedöms utgöra ett komplement till de kommunala insatserna. 
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Erhållet bidrag 2020 Sökt bidrag 2021 Förslag bidrag 2021 

25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 

 

RSMH I samma båt 

Föreningen bedriver verksamhet för personer med social och mental ohälsa, bland annat 

samtalscirkel, sommarläger, yoga, gymnastik och firande av storhelger. Den har sitt säte i 

Danderyd, och har nordostkommunerna som upptagningsområde. Föreningens verksamhet 

bedöms utgöra ett komplement till de kommunala insatserna och att undantag kan göras från 

de allmänna bestämmelserna då föreningen är till nytta för kommuninvånare i Täby.  

Erhållet bidrag 2020 Sökt bidrag 2021 Förslag bidrag 2021 

18 000 kr 17 000kr 17 000kr 

 

Äldrekontakt 

Föreningen bedriver verksamhet för att bryta ensamhet och social isolering bland äldre och är 

en nationell förening med säte i Stockholms stad. Föreningen arrangerar återkommande 

fikaträffar i Täby och ledsagning/skjuts till och från sammankomsterna. Föreningens 

verksamhet bedöms utgöra ett komplement till de kommunala insatserna och att undantag kan 

göras från de allmänna bestämmelserna då föreningen är till nytta för kommuninvånare i 

Täby. 

Erhållet bidrag 2020 Sökt bidrag 2021 Förslag bidrag 2021 

14 800 kr 15 000 kr 15 000 kr 

 

 

 

Claes Lagergren  
Socialchef  


