
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämnden 2011-12-15 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

§ 223 Dnr 2011-000403/700 
 

Bidrag till föreningar som arbetar för nysvenskar och 
integration 
Sammanfattning 
För verksamhetsåret 2012 är det 15 föreningar som ansökt om föreningsbidrag hos 
socialnämnden. Den totala ansökningssumman uppgår till 1 260 000 kr. Av de 
inkomna ansökningarna bedöms 11 rymmas inom de riktlinjer som socialnämnden 
antagit.  
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja bidrag till följande föreningar: 
Mångkulturellt forum 45 000 kr 
Afghansk ungdomsförening 22 000 kr 
Kayumanyg Filipino Swedish Association 7 000 kr 
Skellefteå Islamiska Kultur Center 65 000 kr 
Somaliska Paraply förening 45 000 kr 
Somaliska ungdomar förening 13 000 kr 
Invandrare kvinnors familjeförening 17 000 kr 
Röda Korset Skelleftekretsen 50 000 kr  
Thaiförening Skellefteå 15 000 kr 
 
Bidrag till följande föreningar godkänns men betalas ut först när föreningen lämnat 
sin revisionsberättelse: 
Somaliska familjeföreningen 15 000 kr 
Eritriansk Förening 50 000 kr 
 
Summa bidrag totalt 344 000 kr 

 
2. Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag till följande föreningar: 

 
Rysskij Dom – finns inte registrerad som förening hos fritidskontoret. 
Ortodoxa Afrika horn förening – saknar organisationsnummer och finns inte 
registrerad som förening hos fritidskontoret. 
En Nation (One nation) – saknar organisationsnummer och finns inte registrerad som 
förening hos fritidskontoret. 
Änkans Skärv – syftet med föreningen stämmer inte med socialnämndens riktlinjer.  

 
Anmälan om jäv 
Iosiph Karambotis (S) deltog inte i handläggning och beslut på grund av jäv. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-05 § 175 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2011-11-23 
 
 
 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämnden 2011-12-15 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

 
__________________________________________________________ 
Beslutet sänds till:  
Samtliga berörda föreningar 
Fritidskontoret 
Enhetschef Pär Åhdén, socialkontoret 

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämnden 2012-12-19 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

§ 226 Dnr SN 2012-000058 700 

Bidrag till föreningar som arbetar för nysvenskar och 
integration 
 
Sammanfattning 
För verksamhetsåret 2013 är det 17 föreningar som ansökt om föreningsbidrag hos 
socialnämnden. Den totala ansökningssumman uppgår till ca 911 732 kr. Av de 
inkomna ansökningarna bedöms 14 rymmas inom de riktlinjer som socialnämnden 
antagit.  
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Föreningsbidragen är ett viktigt verktyg för att säkerställa ett fortsatt ideellt arbete 
som främjar flyktingars och nya svenskars integration i Skellefteå. Föreningarnas 
engagemang ger ett mervärde till sina målgrupper som gynnar både kvinnor och män.  
 
Verksamhet 
De föreningar som nu söker bidrag för 2013 utgör alla ett komplement till 
socialtjänstens ordinarie verksamhet med att ge samhällsinformation till nyanlända 
flyktingar och integration i det svenska samhället.  
 
Budget 
Bidragen till nedan uppräknade föreningar finansieras inom IFO:s ordinarie 
budgetram. För 2012 fördelades bidrag på 344 000 kr till 11 föreningar. Förslaget för 
2013 är 374 000 kr till 14 föreningar.  
 
Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att bevilja bidrag till följande föreningar: 
Mångkulturellt forum  40 000 kr 
Kayumanyg Filipino Swedish Association   6 000 kr 
Skellefteå Islamiska Kultur Center  50 000 kr 
Somaliska Paraply förening  40 000 kr 
Röda Korset, Skellefteåkretsen  45 000 kr 
Somaliska ungdomar förening                        10 000 kr 
Afghansk ungdomsförening  22 000 kr 
Invandrare kvinnors familjeförening  13 000 kr 
Thaiförening Skellefteå  12 000 kr 
Rysskij Dom   4 000 kr 
Skellefteåbygdens Finska förening                35 000 kr 
Magnasylerna                                                 30 000 kr 
Änkans Skärv, Skellefteå                                  10 000 kr 

2. Socialnämnden beslutar att bevilja bidrag till följande föreningar 
men utbetalning görs först när föreningen lämnat in sin  
revisionsberättelse: 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämnden 2012-12-19 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

Somaliska familjeföreningen   12 000 kr 
Eritreansk Förening   45 000 kr 
 
Summa bidrag totalt   374 000 kr 

 
3. Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag till följande 
föreningar: 
Tallaabo Förening i Skellefteå - registrerad under 2012 och därför inte     
                                                    bidragsberättigad.  
Somalier för somalier – registrerad under 2012 och därför inte     
                                       bidragsberättigad.  
Sangdhamma Skellefteå – föreningens syfte överensstämmer inte med  
                                           socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2012-12-10 § 177 
Socialkontorets tjänsteskrivelse 2012-11-22 

 

 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Berörda föreningar 
Fritidskontoret 
Carina Mörk Lidgren, enhetschef 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämnden 2013-12-16 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

 
§ 187 Dnr SN 2013-000463 700 

Föreningsbidrag 2014 till etniska föreningar 
Sammanfattning  
För verksamhetsåret 2014 är det 20 föreningar som ansökt om föreningsbidrag hos 
socialnämnden. Den totala ansökningssumman uppgår till ca 2 025 032 kr. Av de 
inkomna ansökningarna bedöms 15 föreningar, alternativt 16, rymmas inom de 
riktlinjer som socialnämnden antagit.  
En förening måste vi få in kompletterande uppgifter ifrån för att kunna ta ställning till 
bidrag.  
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Föreningsbidragen är ett viktigt verktyg för att säkerställa ett fortsatt ideellt arbete 
som främjar flyktingars och nya svenskars integration i Skellefteå. Föreningarnas 
engagemang ger ett mervärde till sina målgrupper som gynnar både kvinnor och män.  
 
Verksamhet 
De föreningar som nu söker bidrag för 2014 utgör alla ett komplement till 
socialtjänstens ordinarie verksamhet med att ge samhällsinformation till nyanlända 
flyktingar och integration i det svenska samhället.  
 
Budget 
Bidragen till nedan uppräknade föreningar finansieras inom IFO:s ordinarie 
budgetram. För 2012 fördelades bidrag på 344 000 kr till 11 föreningar. För 2013 
fördelades bidrag på 369 000 kr till 15 föreningar. Förslaget för 2014 är 336 000 kr 
till 15 föreningar.  
 
 
Socialnämndens beslut 
1. Följande föreningar beviljas bidrag: 

Mångkulturellt forum    38 000 kr 
Kayumanyg Filipino Swedish Association   8 000 kr 
Somaliska Paraply förening   28 000 kr 
Somaliska ungdomar förening                            8 000 kr 
Invandrare kvinnors familjeförening   18 000 kr 
Afghansk ungdomsförening    15 000 kr 
 
Thaiförening Skellefteå    15 000 kr 
Rysskij Dom     15 000 kr 
Finska föreningen     15 000 kr 
Somalier för somalier     15 000 kr 
Tallabo Förening i Skellefteå    15 000 kr 
Röda korset, Skellefteå kretsen    35 000 kr 
 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämnden 2013-12-16 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

 
 
2. Följande föreningar beviljas bidrag men utbetalning görs först när föreningen 

lämnat in en giltig revisionsberättelse: 
Somaliska familjeföreningen   15 000 kr 
Eritreanska Föreningen   48 000 kr 
Skellefteå Islamska kultur centrum   48 000 kr 

 
Summa bidrag totalt   336 000  kr 
 
3. Socialnämnden överlämnar till avdelningen att besluta om bidrag till följande 

förening, såvida de inkommer med ansökningshandlingar för rätt år och 
specificerar ett tydligare syfte med föreningen: 
Änkans Skärv  

 
4. Följande föreningars ansökan avslås då alla har haft sin förening för kort tid för 

att bidrag ska utgå: 
Ethiioalem International massmedia 
African Powerty 
Global helplife 
Afghanska kvinnoföreningen 
Eri United förening  
Ortodoxa Afrika               

 
5.  Nämnden uppdrar till förvaltningen att se över hur stor del av  
       bidragen som går till hyreskostnader och inför nästa år förtydliga att 
       bidragen skall gå till verksamhet. 
 

 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2013-12-09 § 167 
Tjänsteskrivelse 2013-11-19 
 

_____________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Berörda föreningar 
Fritidskontoret 
Carina Mörk Lidgren, enhetschef Socialkontoret 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämndens sammanträde 2014-12-18 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

 

§ 164 Dnr SN 2014-000471 700 

Föreningsbidrag 2015 till etniska föreningar 
Sammanfattning  
För verksamhetsåret 2015 är det 19 föreningar som ansökt om föreningsbidrag hos 
socialnämnden. Av de inkomna ansökningarna bedöms 14 rymmas inom de riktlinjer 
som socialnämnden antagit. För de föreningar som är föreslagna att få bidrag 2015 
uppgår den totala ansökningssumman till 684 000 kr.  
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Föreningsbidraget är ett viktigt verktyg för att säkerställa ett fortsatt ideellt arbete 
som främjar flyktingars och nya svenskars integration i Skellefteå. Föreningarnas 
engagemang ger ett mervärde till sina målgrupper som gynnar både kvinnor och män. 
Bedömningen av ansökningarna är gjord ur ett jämställdhetsperspektiv så att både 
kvinnor och män, pojkar och flickors föreningar finns representerade. Dessutom har 
ett åldersperspektiv beaktats så att både unga och gamla kan få föreningsstöd. Då det 
gäller integration har vi särskilt beaktat detta eftersom bidraget skall riktas till de 
föreningar som arbetar med integration. 
 
Verksamhet 
De föreningar som söker bidrag för 2015 utgör alla ett komplement till socialtjänstens 
ordinarie verksamhet med att ge samhällsinformation till nyanlända flyktingar och 
integration i det svenska samhället.  
 
Budget 
Bidragen till nedan uppräknade föreningar finansieras inom IFO:s ordinarie 
budgetram. För 2014 fördelades bidrag på 346 000 kr till 16 föreningar. Förslaget för 
2015 är 325 500 kronor till 14 föreningar.  

 
 
Socialnämndens beslut 
- Socialnämnden beviljar bidrag till följande föreningar: 

Kayumanyg Filipino Swedish Association (+ balansräkning)      10 000 kr 
Skellefteå Islamiska Kultur Center    65 000 kr 
Somaliland Paraply förening (kompletteras med balansräkning)  41 500 kr 
Röda Korset, Skellefteåkretsen    45 000 kr  
Somaliska ungdomar förening (kompletteringar behövs)  10 000 kr 
Thaiförening Skellefteå    12 000 kr 
Rysskij Dom     15 000 kr 
Magnasylerna                                                                                30 000 kr 
Somaliska familjeföreningen   12 000 kr 
Eritriansk Förening    45 000 kr 
Tallabo Förening (kompletteras med balansräkning)  15 000 kr 
Somalier för somalier   15 000 kr 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämndens sammanträde 2014-12-18 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

Ortodoxa Africas Horn förening (+ balansräkning)                       5 000 kr                                     
Ethioalem International Mass Media (+ balansräkning)                5 000 kr        
     

Summa bidrag totalt                    325 500 kr 
 

- Socialnämnden avslår ansökan om bidrag till följande föreningar: 
 
Integrationsforum 
Djibytianska föreningen 
Somaliska ungdoms IF 
Eri-United 
Pingstkyrkan 
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2014-12-08 § 132 
Tjänsteskrivelse 2014-12-01 

 
 
______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Berörda föreningar 
Fritidskontoret 
Carina Mörk Lidgren, enhetschef 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämnden  2015-12-17 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

§ 220 Dnr SN 2015-000487 700 

Föreningsbidrag 2016 till etniska föreningar 
Sammanfattning  
För verksamhetsåret 2016 är det 20 föreningar som ansökt om föreningsbidrag hos 
socialnämnden. Av de inkomna ansökningarna bedöms 17 vara berättigade till 
bidrag. För de föreningar som är föreslagna att få bidrag 2016 uppgår den totala 
bidragsumman till 371 500 kronor.   
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Föreningsbidraget är ett viktigt verktyg för att säkerställa ett fortsatt ideellt arbete 
som främjar flyktingars och nya svenskars integration i Skellefteå. Vid bedömningen 
av ansökningarna har föreningarnas aktiviteter som syftar till integration särskilt 
beaktats i enlighet med syftet med föreningsstödet.    
 
Jämställdhet 
Föreningarnas engagemang ger ett mervärde till sina målgrupper som gynnar både 
kvinnor och män. Bedömningen av ansökningarna är gjord ur ett jämställdhets-
perspektiv så att både kvinnor och män, pojkar och flickors föreningar finns 
representerade bland de som beviljas bidrag. Dessutom har ett åldersperspektiv 
beaktats så att både unga och gamla gynnas av att få föreningsstöd.  
 
Verksamhet 
De föreningar som söker bidrag för 2016 utgör alla ett komplement till socialtjänstens 
ordinarie verksamhet med att ge samhällsinformation till nyanlända flyktingar och 
verka för integration i det svenska samhället.  
 
Budget 
Bidragen till de uppräknade föreningarna finansieras inom IFO:s ordinarie 
budgetram. För 2015 fördelades bidrag på 324 000 kr till 14 föreningar. Förslaget för 
2016 är 371 500 kronor fördelat på 17 föreningar.  

 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beviljar bidrag till följande föreningar: 

Kayumanggi Filipino Swedish Association   12 000 kr 
Somaliland Paraply förening  41 500 kr 
Magnasylerna                                                                                 30 000 kr 
Somaliska familjeföreningen   15 000 kr 
Eritriansk Förening  45 000 kr 
Tallabo Förening  15 000 kr 
Somalier för somalier  15 000 kr 
Ortodoxa Africas Horn förening                          5 000 kr  
Änkans skärv   30 000 kr 
Skellefteå islamska kultur centrum                           45 000 kr 
Global Helpline                            6 000 kr 
Afghanska ungdomsföreningen                         30 000 kr 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämnden  2015-12-17 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

Thaiförening Skellefteå                         12 000 kr 
Rysskij Dom   15 000 kr 
Invandrare kvinnoförening   15 000kr 
Somaliska ungdomar förening IF   10 000 kr 
Marongas hörna   30 000 kr 
SUMMA:                                                                     371 500 kr 

- Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag till följande föreningar: 
 
Skellefteå finska förening, bidrag till minoritetsföreningar som hanteras av annan, 
Röda korset, nationell organisation och Eritreanska Tewahdo.  
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2015-12-07 § 162 
Tjänsteskrivelse 2015-11-17 

______________________________________________________ 

Beslutet sänds till: 
Berörda föreningar 
Fritidskontoret 
Carina Mörk Lidgren, enhetschef 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämnden 2017-01-26 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

 
§ 13 Dnr SN 2016-000516 700 

Föreningsbidrag till etniska föreningar 2017 
Sammanfattning  
För verksamhetsåret 2017 är det 16 föreningar som ansökt om föreningsbidrag hos 
socialnämnden. Av de inkomna ansökningarna bedöms 13 rymmas inom de riktlinjer 
som socialnämnden antagit. För de föreningar som är föreslagna att få bidrag 2017 
uppgår den totala bidragssumman till 360 000 kr. Två ansökningar har kommit in för 
sent. 
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Föreningsbidraget är ett viktigt verktyg för att säkerställa ett fortsatt ideellt arbete 
som främjar flyktingars och nya svenskars integration i Skellefteå. Genom att vara 
aktiv i en ideell förening får den enskilde en meningsfull fritid som utvecklar 
kontakten med landsmän och ger en tryggare förankring i det svenska samhället. 
  
Verksamhet 
De föreningar som söker bidrag för 2017 utgör alla ett komplement till socialtjänstens 
ordinarie verksamhet med att ge samhällsinformation till nyanlända flyktingar och 
stödja deras integration i det svenska samhället. Vid bedömning av rätt till 
föreningsbidrag har särskilt fokus lagts på om föreningen har en inriktning som 
främjar integration. 
 
Budget 
Bidragen till nedan uppräknade föreningar finansieras inom IFO:s ordinarie 
budgetram. För 2016 fördelades bidrag på 324000 kr till 13 föreningar. Förslaget för 
2017 är 360 000 kronor till 13 föreningar.  
 
Jämställdhet 
Föreningarnas engagemang ger ett mervärde till sina målgrupper som gynnar både 
kvinnor och män. Bedömningen av ansökningarna är gjorda ur ett jämställdhets-
perspektiv så att både kvinnors och mäns, pojkars och flickors föreningar finns 
representerade. Dessutom har ett åldersperspektiv beaktats så att både unga och 
gamla kan få föreningsstöd. 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämnden 2017-01-26 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ändrar arbetsutskottets beslut till följande fördelning där man utifrån 
förvaltningens förslag tar 10 000 kr från Rysskij Dom till Afghanska 
ungdomsföreningen. 
 
Kayumanyg Filipino Swedish Association    10 800 kr 
Somaliland Paraply förening   18 000 kr 
Invandrare kvinnoförening    18 000kr 
Somaliska ungdomar förening if   18 000 kr 
Magnasylerna                                                                        27 000 kr 
Somaliska familjer för familjer    27 000 kr 
Eritriansk Förening   43 200 kr 
Tallabo Förening   18 000 kr 
Somalier för somalier   22 500 kr 
Skellefteå islamska kultur centrum    49 500 kr 
Thaiförening Skellefteå   18 000 kr 
Rysskij Dom    48 500 kr 
Marongas hörna     31 500 kr   
Afghanska ungdomsföreningen   10 000 kr                        

Summa bidrag totalt   360 000 kr 
 
Ansökningar om bidrag från följande föreningar avslås: 
 
Eritrianska Temaholo ortodox Madhanie Alem kyrka i Skellefteå. Föreningens mål 
stämmer inte överens med riktlinjerna.  
 
Eri Umited föreningen. Föreningens mål stämmer inte överens med riktlinjerna. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-16 § 12 
Tjänsteskrivelse 2016-11-28 

_____________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Berörda föreningar 
Fritidskontoret 
Carina Mörk Lidgren, enhetschef 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämnden 2018-01-30 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

 
§ 12 Dnr SN 2018-000022 700 

Föreningsbidrag till föreningar som arbetar för 
nysvenskar och integration 2018 
Sammanfattning  
För verksamhetsåret 2018 är det 14 föreningar som ansökt om föreningsbidrag hos 
socialnämnden. Av de inkomna ansökningarna bedöms alla 14 rymmas inom de 
riktlinjer som socialnämnden antagit. För de föreningar som är föreslagna att få 
bidrag 2018 uppgår den totala bidragssumman till 375 000 kronor.  
 
Konsekvensanalys 
 
Invånare/kund 
Föreningsbidraget är ett viktigt verktyg för att säkerställa ett fortsatt ideellt arbete 
som främjar flyktingars och nya svenskars integration i Skellefteå. Genom att vara 
aktiv i en ideell förening får den enskilde en meningsfull fritid som utvecklar 
kontakten med landsmän och ger en tryggare förankring i det svenska samhället. 
  
Verksamhet 
De föreningar som söker bidrag för 2018 utgör alla ett komplement till socialtjänstens 
ordinarie verksamhet med att ge samhällsinformation till nyanlända flyktingar och 
stödja deras integration i det svenska samhället. Vid bedömning av rätt till 
föreningsbidrag har särskilt fokus lagts på om föreningen har en inriktning som 
främjar integration. 
 
Budget 
Bidragen till nedan uppräknade föreningar finansieras inom IFO:s ordinarie 
budgetram. För 2017 fördelades bidrag på 360 000 kr till 14 föreningar. Förslaget för 
2018 är 375 000 kronor till 14 föreningar.  
 
Jämställdhet 
Föreningarnas engagemang ger ett mervärde till sina målgrupper som gynnar både 
kvinnor och män. Bedömningen av ansökningarna är gjorda ur ett 
jämställdhetsperspektiv så att både kvinnors och mäns, pojkars och flickors 
föreningar finns representerade. Dessutom har ett åldersperspektiv beaktats så att 
både unga och gamla kan få föreningsstöd. 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja bidrag till följande föreningar: 

  



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämnden 2018-01-30 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

    
  

Kayumanyg Filipino Swedish Association   10 800 kr  
Somaliland Paraply förening  24 000 kr  
Invandrare kvinnoförening  24 000 kr  
Somaliska ungdomar förening if  24 000 kr  
Magnasylerna                                                   30 000 kr  
Kultur och integrationsförening  50 000 kr  
Eritriansk Förening  43 200 kr  
Tallabo Förening  18 000 kr  
Skellefteå islamska kultur centrum   49 500 kr  
Thaiförening Skellefteå  12 000 kr  
Rysskij Dom   30 000 kr  
Morongas hörna  31 500 kr   
Byske kulturcentrum  10 000 kr   
Ortodoxa Afrikas Horn  18 000 kr  

Summa bidrag totalt  375 000 kr 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-18 § 11 
Tjänsteskrivelse 2017-12-12 

 
_____________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Berörda föreningar 
Fritidskontoret 
Carina Mörk Lidgren, enhetschef  

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämnden 2019-01-31 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

 
§ 19 Dnr SN 2018-000549 700 

Föreningsbidrag till föreningar som arbetar för 
nysvenska och integration 2019 
Sammanfattning  
För verksamhetsåret 2019 är det 13 föreningar som ansökt om föreningsbidrag hos 
socialnämnden. Av de inkomna ansökningarna bedöms alla rymmas inom de 
riktlinjer som socialnämnden antagit men det är 12 ansökningar har kommit in i rätt 
tid. För de föreningar som är föreslagna att få bidrag 2019 uppgår den totala 
bidragssumman till 375 000 kr.  
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Föreningsbidraget är ett viktigt verktyg för att säkerställa ett fortsatt ideellt arbete 
som främjar flyktingars och nya svenskars integration i Skellefteå. Genom att vara 
aktiv i en ideell förening får den enskilde en meningsfull fritid som utvecklar 
kontakten med landsmän och ger en tryggare förankring i det svenska samhället. 
  
Verksamhet 
De föreningar som söker bidrag för 2019 utgör alla ett komplement till socialtjänstens 
ordinarie verksamhet med att ge samhällsinformation till nyanlända flyktingar och 
stödja deras integration i det svenska samhället. Vid bedömning av rätt till 
föreningsbidrag har särskilt fokus lagts på om föreningen har en inriktning som 
främjar integration. 
 
Budget 
Bidragen till nedan uppräknade föreningar finansieras inom Individ- och 
familjeomsorgens ordinarie budgetram. För 2018 fördelades bidrag på 375 000 kr till 
14 föreningar. Förslaget för 2019 är 375 000 kronor till 12 föreningar.  
 
Jämställdhet 
Föreningarnas engagemang ger ett mervärde till sina målgrupper som gynnar både 
kvinnor och män. Bedömningen av ansökningarna är gjorda ur ett 
jämställdhetsperspektiv så att både kvinnors och mäns, pojkars och flickors 
föreningar finns representerade. Dessutom har ett åldersperspektiv beaktats så att 
både unga och gamla kan få föreningsstöd. 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att bevilja bidrag till följande föreningar: 

Afghansk vän förening   12 000 kr 
Somaliland Paraply förening   24 000 kr 
Invandrare kvinnoförening    24 000 kr 
Somaliska ungdomar förening if   24 000 kr 
Magnasylerna                                                                               30 000 kr 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Socialnämnden 2019-01-31 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

Kultur och integrationsförening   50 000 kr 
Eritriansk Förening   44 000 kr 
Skellefteå islamska kultur centrum    50 000 kr 
Thaiförening Skellefteå   12 000 kr 
Rysskij Dom    25 000 kr 
Marongas hörna   62 000 kr     
Ortodoxa afrikas horn förening     18 000 kr   

Summa bidrag totalt   375 000 kr 
 

- Beslutet gäller under förutsättning att föreningarna lämnat in en 
godkänd  
  revisionsberättelse och balansräkning.  

 
2. Socialnämndens avslår Tallabos ansökan eftersom den kom in för sent. 
 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2019-01-21 § 11 
Tjänsteskrivelse 2018-12-18 
 
_____________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Berörda föreningar 
Fritidskontoret 
Verksamhetschef barn och unga (SOKCMON) 
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