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Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd godkänner detta förslag till riktlinjer för bidragsgivning
till ideella föreningar

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Många av stadens nämnder lämnar bidrag till ideella föreningar. Kommunfullmäktige styr
övergripande denna bidragsgivning via nämndernas reglementen. En nämnd kan mer i
detalj precisera sina bidragsregler genom att fastställa riktlinjer för sin bidragsgivning. I
detta ärende föreslås riktlinjer för bidragsgivning till föreningar med utpräglat lokal verksamhet i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Bilaga
Reglemente för stadsdelsnämnderna
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Ärendets beredning
Samråd har skett med samtliga berörda verksamhetsområden inom förvaltningen.
Staden har ett system för bidragsgivning som tydliggör nämndernas olika ansvar
Många av stadens nämnder lämnar bidrag till ideella föreningar. Kommunfullmäktige styr
övergripande denna bidragsgivning via nämndernas reglementen. En nämnd kan mer i
detalj precisera sina bidragsregler, t.ex. genom att fastställa riktlinjer för sin bidragsgivning. De av fullmäktige fastställda reglementena tillsammans med de av nämnderna fastställda riktlinjerna kan sägas utgöra ett sammanhållet system för stadens bidragsgivning
till ideella föreningar.
Via nämndernas olika riktlinjer (eller praxis) för bidragsgivning klargörs ansvarsgränserna mellan nämnderna. Facknämndernas och stadsdelsnämndernas bidragsgivning till föreningar kompletterar varandra. När ansvarsgränserna är tydliga vet föreningarna till vilken nämnd de ska vända sig med sina bidragsansökningar och staden får kontroll över sin
bidragsgivning. Vidare minskar stadens administration om inte flera nämnder behandlar
samma bidragsansökan.
Stadsdelnämnden saknar riktlinjer för bidragsgivning till föreningar
I detta ärende lämnar stadsdelsförvaltningen förslag till riktlinjer för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds bidragsgivning till verksamhet som drivs av ideella föreningar, och som vanligtvis planeras i samverkan med förvaltningen.
Utgångspunkter för förvaltningens förslag till riktlinjer
Reglementet för stadsdelsnämnderna
Av reglementet för stadsdelsnämnderna framgår att dessa nämnders ansvarsområde i
huvudsak omfattas av kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och service till
personer med funktionsnedsättning, social omsorg, barn- och ungdomsverksamhet, kultur
och stadsmiljöarbete. Av reglementet framgår vidare att stadsdelsnämnderna - inom sina
geografiska områden - har hand om bidragsgivning till föreningar med utpräglat lokal
verksamhet. Reglementet bifogas (bilaga).
Olika facknämnders bidragsgivning
Socialtjänstnämnden, äldrenämnden, kulturnämnden och idrottsnämnden är facknämnder
som har ansvarsuppgifter inom verksamhetsområden där också stadsdelsnämnderna har
ett ansvar. Nämndernas ansvar skiljer sig dock åt, vilket beaktats i förvaltningens föreliggande förslag till riktlinjer.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Bidrag kan endast lämnas till utpräglat lokal verksamhet
Stadsdelsnämnderna ska ha hand om bidragsgivning till föreningar med utpräglat lokal
verksamhet. Enligt förvaltningens mening innebär det att verksamheter, aktiviteter eller
evenemang som Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd lämnar bidrag till ska äga rum i RinkebyKista stadsdelsområde och vara riktade till invånarna i detta område. Härutöver anser
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förvaltningen att bidragsmottagande föreningar bör ha sin lokala hemvist (postadress) i
stadsdelsområdet och att huvuddelen av medlemmarna bör bo i området.
Bidrag lämnas endast inom nämndens ansvarsområde
Stadsdelsnämnden lämnar endast bidrag till verksamhet, aktiviteter och evenemang som
har anknytning till nämndens ansvarsområde. Detta område har, som nämnts, fastställts av
kommunfullmäktige. Det innebär t.ex. att bidrag inte lämnas till idrottsföreningar för idrottsverksamhet, då detta ansvar åvilar idrottsnämnden.
Nämndens hittillsvarande huvudsakliga bidragsgivning
Nämndens bidragsgivning under år 2007, liksom den tidigare bidragsgivningen från Rinkeby och Kista stadsdelsnämnder, utgjordes i huvudsak av bidrag som rörde äldreomsorg,
kultur samt barn- och ungdomsverksamhet. I detta ärende behandlas därför endast bidragsgivning med anknytning till dessa verksamhetsområden, även om bidrag inom andra
verksamhetsområden kan bli aktuella. Vid behov kommer förvaltningen att återkomma till
nämnden med förslag till reviderade riktlinjer.
Bidrag till verksamhet med föreningsmedverkan inom äldreomsorgens område
En stor del av nämndens bidragsgivning till föreningar med verksamhet inom äldreomsorgens område har utgjorts av bidrag till drift av sociala mötesplatser. För att bidragsgivning till sådana mötesplatser ska komma ifråga anser förvaltningen att ett grundläggande
syfte med verksamheten ska vara att motverka segregation och social isolering i stadsdelsområdet. Verksamheten ska således vända sig till alla äldre oavsett etnisk bakgrund
eller religiös tillhörighet. Verksamheten ska också drivas i samverkan med förvaltningen.
De sociala mötesplatser som drivs med medverkan av de s.k. allianserna i Kista, Husby
och Akalla uppfyller dessa kriterier. Förvaltningen anser att dessa mötesplatser är värdefulla, varför fortsatt bidragsgivning från nämnden bör kunna komma ifråga. Förvaltningen
anser vidare att dessa bidrag, liksom hittills, ska användas till själva verksamhetens bedrivande och till uppsökande verksamhet i syfte att erbjuda fler personer att delta i verksamheten. Verksamheten bedrivs i lokaler som hyrs av förvaltningen för annan verksamhet
för äldre, eller i lokaler för vilka annan organisation bidrar med hyran. Nämnden har därför inte lämnat några särskilda hyresbidrag till dessa sociala mötesplatser. Förvaltningen
anser att hyresbidrag inte heller framgent ska komma ifråga för verksamhet vid sociala
mötesplatser.
I Rinkeby finns ett äldrecentrum som drivs av nämnden. Således finns det en social mötesplats för alla äldre i samtliga fyra stadsdelar i stadsdelsområdet. Förvaltningen anser
därför att bidragsgivning till fler sociala mötesplatser inte behövs. Föreningar med äldre
medlemmar är välkomna att delta i verksamheten vid befintliga mötesplatser.
Förvaltningen anser vidare att bidrag inte ska lämnas till föreningar för renodlad hobbyeller fritidsverksamhet.
Även stadens äldrenämnd svarar för bidragsgivning inom verksamhetsområdet. Denna
facknämnd ansvarar för bidragsgivning till organisationer som bedriver frivilligt socialt

s

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 4 (5)

arbete där hela staden utgör det geografiska verksamhetsområdet. Stadsdelsnämndens och
äldrenämndens bidragsgivning kompletterar således varandra. På motsvarande sätt fungerar stadens bidragsgivning inom det sociala området, där socialtjänstnämnden har motsvarande roll som äldrenämnden har inom sitt område.
Bidrag till kulturverksamhet
Kommunfullmäktige har uppdragit åt stadsdelsnämnderna att tillgängliggöra kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern. Fullmäktige har också som mål att barn och ungdomar ska
ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.
Vid sin behandling av verksamhetsplanen för år 2008 beslöt stadsdelsnämnden att samtliga förskolebarn i stadsdelsområdet, under året, ska erbjudas att delta i minst ett kulturprogram i sitt närområde. Kulturprogrammen tillhandahålls i huvudsak via förvaltningens
kultursekreterare, som t.ex. köper in teaterföreställningar, dansuppvisningar, musikarrangemang och utställningar. Under loven erbjuds något äldre barn och ungdomar kulturaktiviteter i närområdet. Teaterföreställningar i stadsdelsområdet ges också av Stockholms
Parkteater.
Som ett komplement till de kulturprogram som främst tillhandahålls genom förvaltningens kultursekreterare har det lokala föreningslivet kunnat söka kulturbidrag för lokala
kulturprogram öppna för allmänheten. Förvaltningen anser att denna bidragsgivning kan
fortsätta. Bland annat mot bakgrund av kommunfullmäktiges mål för stadsdelsnämndernas kulturverksamhet, anser dock stadsdelsförvaltningen att bidrag endast ska lämnas för
kulturverksamhet som är riktad till barn och ungdomar.
Liksom äldrenämnden och socialtjänstnämnden ansvarar också kulturnämnden för bidragsgivning av stadsövergripande karaktär men där verksamhet, för vilken bidrag ges,
ibland samtidigt kan ha en lokal förankring. Därför kan det ibland vara motiverat med
bidrag från både kulturnämnden och stadsdelsnämnden för samma evenemang. Det bör
dock inte gälla bidragsgivning till kulturverksamhet anordnad av studieförbund. Kulturnämnden ansvarar för bidrag, inklusive kulturbidrag, till studieförbunden via särskilda
riktlinjer.
Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Idrottsnämnden svarar för bidragsgivning till barn- och ungdomsföreningar som är lokalt
förankrade i stadsdelsområdena. Härigenom har inte idrottsnämndens bidragsgivning
samma stadsövergripande karaktär som bidragsgivningen från övriga, i ärendet nämnda,
facknämnder. Idrottsnämnden svarar också för stadens bidrag till 4H-gårdar.
Det är således inte stadsdelsnämndernas uppgift att lämna bidrag till barn- och ungdomsföreningars, inklusive idrottsföreningars, verksamhet. Emellertid har stadsdelsnämnden
beslutat att barn- och ungdomsföreningar, liksom andra föreningar, har möjlighet att få
bidrag från nämnden genom att delta i s.k. föreningsstädning.
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Stadsdelsförvaltningen är angelägen om att samverka med det lokala föreningslivet i olika
frågor. Det gäller t.ex. verksamhet under skollov. I syfte att nå så många barn och ungdomar som möjligt under skolloven önskar förvaltningen samverka med föreningar vid planering och genomförande av lovverksamhet som kompletterar nämndens egen verksamhet. Genomförandet av sådan lovverksamhet bör finansieras direkt av förvaltningen och
inte via bidrag.
Allmänna förutsättningar för bidrag från stadsdelsnämnden
Bidrag lämnas inte till verksamhet för vilken facknämnd ensam ansvarar för stadens bidragsgivning.
För att en förening ska få bidrag från stadsdelsnämnden ska föreningen vara uppbyggd
och fungera enligt principer som främjar demokrati och jämställdhet. I stadgarna (godkända och antagna på årsmöte) ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsättningar äger rätt till medlemskap.
Bidragsmottagande förening ska vara en förening i juridisk mening, d.v.s. vara registrerad
hos skattemyndigheten som förening och ha revisorer och styrelse som valts av medlemmarna enligt demokratiska principer.
Nämnden lämnar inte bidrag till ekonomiska föreningar eller fackliga och politiska organisationer. Inte heller lämnas bidrag till föreningar och organisationer vars huvudsakliga
uppgift är att tillvarata sina medlemmars ekonomiska intressen.
Föreningar som söker bidrag ska redovisa om de sökt bidrag för samma verksamhet från
annan instans. Vid kontroll av bidragsansökningar har förvaltningen rätt att ta del av de
handlingar som behövs för ändamålet. För redovisning av genomförd verksamhet ska av
förvaltningen lämnade blanketter användas.
Delegation
Om det är uppenbart att en bidragsansökan rör verksamhet som inte är av lokal karaktär
delegerar nämnden till förvaltningen att avslå ansökan. Vidare delegerar nämnden till
förvaltningen att avslå ansökningar som rör kulturverksamhet för vuxna samt hobby- och
fritidsverksamhet för äldre. Förvaltningens svar på sådana ansökningar anmäls till nämnden. Övriga bidragsansökningar behandlas av nämnden.
Riktlinjerna i punktform
Med ledning av nämndens beslut kommer förvaltningen att utarbeta ett material som beskriver riktlinjerna i punktform och som kan överlämnas till föreningar i stadsdelsområdet.
____________________

