Föreningsbidrag IFO 2019
Förening

Ansökan för 2019

Beviljat bidrag för 2019

Ansökan för 2018

Beviljat 2018

Bris

187 000 kr

50 000 kr

179 960 kr

50 000 kr

BOJ Brottsofferjouren

197 600 kr

197 600 kr

197 610 kr

197 610 kr

Bufff

80 000 kr

20 000 kr

50 000 kr

20 000 kr

Stina- Kvinnojouren

1 500 000 kr

1 138 000 kr + 162 000 kr (lokal)

1 200 000 kr

538 000 kr +
162 000 kr (lokal)

Mansjouren

12 000 kr

10 000 kr

12 000 kr

10 000 kr

Verdandi

350 000 kr

150 000 kr

350 000 kr

225 000 kr

SWAT

148 000 kr

70 000 kr

315 000 kr

70 000 kr

AMD
Anhöriga mot droger

15 000 kr

14 000 kr

15 000 kr

10 000 kr

Syrianska föreningen

80 000 kr

10 000 kr

Ansökte ej

Ansökte ej

Svenska med baby

200 000 kr

40 000 kr

Ansökte ej

Ansökte ej

Ministere Gloire Global

1 848 824 kr

30 000 kr

Ansökte ej

Ansökte ej

IKKR

855 528 kr

100 000 kr

Ansökte ej

Ansökte ej

Arraweelo Kvinnoförening

30 000 kr

30 000 kr

Ansökte ej

Ansökte ej

Brukarföreningen Stockholm

50 000 kr

30 000 kr

Ansökte ej

Ansökte ej

Ria hela människan

Ansökte ej

Ansökte ej

300 000 kr

100 000 kr

Summa

5 553 952 kr

2 051 600 kr

2 619 570 kr

1 382 610 kr

Föreningar inom IFO:s ansvarsområde har ansökt om totalt 5 553 952 kr i föreningsbidrag
för år 2019, i relation till 2018 års totala ansökta summa 2 619 570 är detta mer än en
fördubbling. Detta beror framför allt på att många föreningar som inte ansökt förra året
ansökt detta år, samt att vissa enskilda föreningar ansökt om väldigt mycket pengar.
 Av denna ansökta summa så har totalt 2 051 600 kr beviljats i bidrag till föreningar utifrån
IFO:s budget. Ökningen från 2018 års beviljade belopp 1 382 610 kr beror framför allt på
det tillskott för stöd till kvinnojoursverksamhet som öronmärkts för 2019. I övrigt har
bidrag till stor del kunnat omfördelas från föreningar som förra året fått stora summor så
att alla föreningar som ansetts lämpliga har kunnat få ett bidrag.
 Brottsofferjouren har beviljats hela det belopp de ansökt om då de utför en verksamhet
som kommunen annars skulle ha en lagstadgad skyldighet att utföra på egen hand, stöd
till brottsoffer. Bidraget är baserat på en självkostnadskalkyl ifrån Brottsofferjouren.
 BRIS har ansökt om 10 kronor per barn i Järfälla kommun. BRIS utför en mycket uppskattad
verksamhet genom sitt stöd till barn som mår dåligt av olika skäl men är dock en nationell
förening, och lokala föreningar ska premieras. BRIS har därför tilldelats 50 000 kronor,
samma belopp som föregående år.
 BUFFF utför en mycket uppskattad verksamhet för barn med en förälder i fängelse men får
även bidrag ifrån många andra givare, där Järfälla kommun endast utgör en mindre del.
Föreningen har beviljats 20 000 kronor i bidrag istället för det ansökta beloppet 50 000
kronor.
 Kvinnojouren Stina har på grund av öronmärkta pengar kunnat tilldelas ett större
föreningsbidrag än föregående år. Inberäknat lokalhyran som interndebiteras av
socialförvaltningen har föreningen tilldelats 1 300 000 kr jämfört med 2018 års 700 000 kr.


 Internationella komitten för kvinnors rättigheter (IKKR) bedriver en kvinnojoursverksamhet
med särskilt fokus på så kallad hedersproblematik. Även denna förening har kunnat ta del
av förstärkandet av kvinnojoursverksamheter och tilldelas 100 000 kr.
 Mansjouren har tilldelats 10 000 kr. Föreningen utför en värdefull verksamhet men vänder
sig till hela Stockholmsregionen och får stöd från många andra kommuner.
 Verdandi bedriver sedan många år olika verksamheter riktade till bl.a. missbrukare.
Föreningen har i år tilldelats 150 000 kr istället för föregående års 225 000 kr och detta
beror framför allt på att föreningen även nu får ett mycket stort bidrag i relation till andra,
lika viktiga, föreningar. Eftersom många nya föreningar fått bidrag i år har en sänkning av
Verdandis bidrag varit nödvändig.
 Föreningen SWAT bedriver nyttiga verksamheter för ungdomar och har beviljats 70 000 kr,
samma summa som föregående år.
 Anhöriga mot droger (AMD) har beviljats 14 000 kr, en högre summa än föregående års
10 000 kr, eftersom de behövt byta lokal vilket tillfört extra kostnader.
 Syrianska föreningen har beviljats 10 000 kr bland annat för sitt arbete med att motverka
ungdomsbrottslighet och att hjälpa nyanlända till att få jobb.
 Svenska med baby har beviljats 40 000 kr för sin integrationsskapade verksamhet för
föräldralediga.
 Ministere Gloire Global har ansökt om nästan 2 miljoner kr. Detta var utifrån
socialförvaltningens riktlinjer och budget inte en rimlig summa. Föreningen gör dock ett
bra arbete med att bland annat hjälpa nyanlända med myndighetskontakter och har
beviljats ett bidrag på 30 000 kr.
 Arraweelo kvinnoförening har beviljats 30 000 kr för sitt arbete mot kvinnlig
könsstympning.

 Brukarföreningen Stockholm har beviljats 30 000 kr för sitt stöttande arbete gentemot
missbrukare.
 Föreningen RIA hela människan beviljades ett bidrag föregående år men har inte ansökt om
detta år 2019.

