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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Michael Fant 

SOCIALNÄMNDEN 
2022-12-07 

Fördelning av bidrag till sociala insatser år 2023 

Förslag till beslut 

1) Socialnämnden beslutar att utge bidrag till sociala insatser om totalt 388 822 
kr fördelat enligt följande under förutsättning att nödvändig uppföljning 
enligt kapitel 1 i Bestämmer för stöd till föreningar i Täby kommun 
inkommer: 

- FUB i Södra Roslagen, 45 000 kr 

- Goda grannar, 13 600 kr 

- PRO Täby Centrum, 15 000 kr 

- PRO Täby Kyrkby, 8000 kr 

- Täby Röda Korskrets, 75 000  kr 

- SPF Seniorerna Jarlabanke Täby, 53 430 kr 

- SPF Seniorerna Tibble Täby, 25 000 kr 

- Täby Badmintonförening, 115 992 kr 

- Täby Seniorbridge, 15 000 kr 

- Veteranringen Täby, 12 000 kr 

- Täby Pensionärernas Bowlingklubb, 10 800 kr 

 

2) Socialnämnden beslutar att bevilja bidrag till sociala insatser om totalt 39 296 
kr med undantag från kravet att föreningen ska ha sitt säte i Täby eller 
huvuddelen av sin verksamhet i Täby enligt de allmänna villkoren för 
bidragsberättigad förening i Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby 
kommun, under förutsättning att nödvändig uppföljning enligt kapitel 1 i 
samma bestämmelse inkommer, avseende följande föreningar: 

- RSMH i samma båt, 22 000 kr 

- Äldrekontakt, 17 296 kr 
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Sammanfattning 

Socialnämnden utlyser varje år bidraget ”Bidrag till sociala insatser” som kan 
sökas av föreningar som verkar inom det sociala området. För 2023 har 
socialnämnden budgeterat 680 tkr i bidrag till sociala insatser. Enligt kapitel 1 i 
Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun ska ett antal bilagor 
bifogas med ansökan. Vidare ska dokumenterad uppföljning redovisas innan sista 
inlämningsdag, 30 november 2022, för de föreningar som fått bidrag för 2022. 
Ansökningstiden gick ut den 31 oktober 2022 och totalt inkom 13 ansökningar. 

Bidrag till sociala insatser om 428 118 kr föreslås fördelas ut till de föreningar 
som ansökt. 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 då föreningarna 
bedöms vara till nytta för de medlemmar som bor i Täby kommun. 

Ärendet 

Socialnämnden utlyser varje år bidraget ”Bidrag till sociala insatser” som kan 
sökas av föreningar som verkar inom det sociala området. För 2023 har 
socialnämnden budgeterat 680 tkr i bidrag för sociala insatser. Ansökningstiden 
för bidrag till sociala insatser gick ut den 24 oktober 2022. Totalt inkom 13 
ansökningar.  

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. 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.  

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 att bidrag inte beviljas till verksamhet som 
sammanfaller med kommunens befintliga verksamheter. Vidare fastställer 
bestämmelserna att en förening ska ha sitt säte i Täby eller merparten av sin 
verksamhet i Täby för att vara bidragsberättigad. Vid beslut om bidrag kan 
undantag från bestämmelserna göras i särskilda fall om verksamheten bedömas 
utgöra ett komplement till de kommunala insatserna i Täby och är till nytta för 
kommuninvånare i Täby.  

Enligt Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun ska flertalet 
handlingar bifogas med ansökan och föreningarna ska inkomma med 
dokumenterad uppföljning för det senaste årets bidrag. Uppföljningsblanketten 
behöver inkomma innan sista inlämningsdag, 30 november 2022 för de 
föreningar som fått bidrag för 2022.  

Bidrag till sociala insatser om 428 118 kr föreslås fördelas ut till de föreningar 
som ansökt. 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 då föreningarna 
bedömas utgöra ett komplement till de kommunala insatserna i Täby och är till 
nytta för kommuninvånare i Täby. 

Föreningar som inkommit med ansökan om bidrag för år 2023 
FUB i Södra Roslagen 

Föreningen bedriver verksamhet som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Föreningen driver bl. a en 
kamratförening, arrangerar studiecirklar och sprider information till 
målgruppen. Föreningens verksamhet bedöms utgöra ett komplement till de 
kommunala insatserna. Delar av det ansökta bidraget följer inte intentionerna för 
bidraget, därav föreslås inte hela sökta summan betalas ut. 

Erhållet bidrag 2022 Sökt bidrag 2023 Förslag bidrag 2023 
42 125 65 000  45 000 
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Goda grannar 

Föreningen har som ändamål att via ideella sociala insatser möjliggöra för 
medlemmarna att få en optimalt hög livskvalitet genom sociala aktiviteter och 
praktiskt stöd för boende på Åkerbyvägen 1 och 3. Föreningens verksamhet 
bedöms inte finnas inom ramarna för socialnämndens verksamhet, men 
föreningen vill med sina aktiviteter ta ett utökat socialt ansvar och har en positiv 
effekt för Täbys invånare. Då föreningen inte inkommit med handlingar som 
underlag för ansökan och delar av ansökta bidraget inte följer intentionerna för 
bidraget föreslås inte hela summan betalas ut. Utbetalningen villkoras med att 
föreningen inkommer med begärda handlingar.  

Erhållet bidrag 2022 Sökt bidrag 2023 Förslag bidrag 2023 
11 805 37 200 13 600 

 

PRO Täby Centrum 

Föreningen bedriver social verksamhet för pensionärer i form av bl. a 
studiecirklar, utflykter och caféträffar. Föreningens verksamhet bedöms utgöra 
ett komplement till de kommunala insatserna. 

Erhållet bidrag 2022 Sökt bidrag 2023 Förslag bidrag 2023 
15 000 15 000 15 000 

 

PRO Täby Kyrkby 

Föreningen bedriver social verksamhet för pensionärer i form av bl. a  
studiecirklar, resor och utflykter samt caféträffar. Föreningens verksamhet 
bedöms utgöra ett komplement till de kommunala insatserna. 

Erhållet bidrag 2022 Sökt bidrag 2023 Förslag bidrag 2023 
7 000 8 000 8 000 

 

Täby Röda Korskrets 

Föreningen bedriver en bred och lokal social verksamhet i Täby som syftar till att 
förhindra och minska mänskligt lidande. Verksamheten tillhandahåller 
mötesplatser, sport- och fritidsaktiviteter, kulturella evenemang och hjälp med 
materiella behov. Under 2022 har verksamheten startat upp två nya 
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verksamheter med inriktning mot stöd till nyanlända och seniorer i social 
utsatthet. Föreningens verksamhet bedöms utgöra ett komplement till de 
kommunala insatserna. Delar av det ansökta bidraget följer inte intentionerna för 
bidraget, därav föreslås inte hela sökta summan betalas ut. 

Erhållet bidrag 2022 Sökt bidrag 2023 Förslag bidrag 2023 
40 000 120 000 75 000 

 

SPF Seniorerna Jarlabanke Täby 

Föreningen bedriver social verksamhet för pensionärer i form av bl. a föredrag, 
väntjänstträffar på äldreboenden, kurser och bussutflykter. Föreningens 
verksamhet bedöms utgöra ett komplement till de kommunala insatserna. Delar 
av det ansökta bidraget följer inte intentionerna för bidraget, därav föreslås inte 
hela sökta summan betalas ut. 

Erhållet bidrag 2022 Sökt bidrag 2023 Förslag bidrag 2023 
50 000 140 000 53 430  

 

SPF Seniorerna Tibble Täby 

Föreningen bedriver social verksamhet för pensionärer. Föreningen erbjuder bl. a 
friskvård,  bok- och studiecirklar, bussresor, utflykter och museibesök. 
Föreningens verksamhet bedöms utgöra ett komplement till de kommunala 
insatserna. Delar av det ansökta bidraget följer inte intentionerna för bidraget, 
därav föreslås inte hela sökta summan betalas ut. 

Erhållet bidrag 2022 Sökt bidrag 2023 Förslag bidrag 2023 
14 000 47 000 25 000 

 

Täby badmintonförening 

Föreningen bedriver pensionärsverksamhet i klubbens regi i form av zumba, 
cirkelträning och racketsporter. Föreningens verksamhet bedöms inte finnas 
inom ramarna för socialnämndens verksamhet men föreningen vill med sina 
aktiviteter ta ett utökat socialt ansvar. Delar av det ansökta bidraget följer inte 
intentionerna för bidraget, därav föreslås inte hela summan betalas ut. 

Erhållet bidrag 2022 Sökt bidrag 2023 Förslag bidrag 2023 
110 200 140 000 115 992 
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Täby seniorbridge 

Föreningen bedriver bridgespel och bridgekurser för äldre. Föreningens 
verksamhet bedöms inte finnas inom ramarna för socialnämndens verksamhet, 
men föreningen vill med sina aktiviteter ta ett utökat socialt ansvar. Delar av det 
ansökta bidraget följer inte intentionerna för bidraget, därav föreslås inte hela 
summan betalas ut. 

Erhållet bidrag 2022 Sökt bidrag 2023 Förslag bidrag 2023 
10 000 30 000 15 000 

 

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. Delar av det ansökta bidraget följer inte 
intentionerna för bidraget, därav föreslås inte hela summan betalas ut. 

Erhållet bidrag 2022 Sökt bidrag 2023 Förslag bidrag 2023 
10 000 25 000 12 000 

 

Täby Pensionärernas Bowlingklubb 

Föreningen har till ändamål att genom att samla intresserade pensionärer till 
bowlingspel verka för en god kamratlig anda och en bra social gemenskap. 
Föreningens verksamhet bedöms inte finnas inom ramarna för socialnämndens 
verksamhet, men föreningen vill med sina aktiviteter ta ett utökat socialt ansvar. 
Delar av det ansökta bidraget följer inte intentionerna för bidraget, därav föreslås 
inte hela summan betalas ut. 

Erhållet bidrag 2022 Sökt bidrag 2023 Förslag bidrag 2023 
8 400 14 500 10 800 

 

RSMH I samma båt 

Föreningen bedriver verksamhet som syftar till kamratstöd, återhämtning och 
intressepolitik för personer med psykisk och social ohälsa. Föreningen anordnar 
bl. a samtalscirkel, sommarläger, gruppresor, idrottsaktiviteter och firanden av 
högtider och storhelger. Föreningen har sitt säte i Danderyd men är registrerad 
förening i Täby kommun. Undantag bedöms kunna göras från de allmänna 
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bestämmelserna då föreningen bedöms utgöra ett komplement till de kommunala 
insatserna och är till nytta för kommuninvånare i Täby. Delar av det ansökta 
bidraget följer inte intentionerna för bidraget, därav föreslås inte hela summan 
betalas ut. 

Erhållet bidrag 2022 Sökt bidrag 2023 Förslag bidrag 2023 
22 000 25 000 22 000 

 

Äldrekontakt 

Föreningen bedriver verksamhet för att bryta ensamhet och social isolering bland 
äldre. Föreningen arrangerar återkommande fikaträffar i Täby och 
ledsagning/skjuts till och från sammankomsterna. Föreningen är nationell med 
säte i Stockholms stad. Undantag bedöms kunna göras från de allmänna 
bestämmelserna då föreningen bedöms utgöra ett komplement till de kommunala 
insatserna och är till nytta för kommuninvånare i Täby. Delar av det ansökta 
bidraget följer inte intentionerna för bidraget, därav föreslås inte hela summan 
betalas ut. 

Erhållet bidrag 2022 Sökt bidrag 2023 Förslag bidrag 2023 
16 000 kr 35 000 17 296 

 

Ekonomiska överväganden 

Finansieringen av stödet sker inom beslutad budgetram för socialnämnden och 
innebär således inga ytterliga ekonomiska konsekvenser för socialnämnden. 

Claes Lagergren 
Socialchef 
 

Expedieras 

Charlotte Hellners, Controller 

Michael Fant, Utredningsadministratör 
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