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Sammanfattning
Elvir Kazinic m.fl. (S) har lämnat in skrivelsen ”Stärk
föreningslivet i Rinkeby Kista”. I skrivelsen ges ett antal förslag på
hur förvaltningen ska arbeta för att utveckla föreningslivet.
Förvaltningen ser föreningslivet som en viktig samarbetspart för att
uppnå gemensamma mål och för att nå förvaltningens målgrupper.
Genom flera funktioner och verksamheter arbetar förvaltningen för
att stötta och stärka ett aktivt föreningsliv. Förvaltningen har flera
pågående idéburna partnerskap med föreningslivet. I syfte att stärka
det lokala föreningslivet genomförs även olika aktiviteter som t.ex.
naturstädning för ungdomsföreningar och mässa för föreningar med
verksamhet för kvinnor.
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De nuvarande riktlinjerna för föreningsbidrag bedöms fortfarande
vara aktuella. Förvaltningen kommer att genomföra flera åtgärder
för att tydligare informera om riktlinjerna. Syftet är att en högre
andel av ansökningarna om föreningsbidrag ska uppfylla
formaliakraven.
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Bakgrund
Elvir Kazinic m.fl. (S) har lämnat in skrivelsen ”Stärk föreningslivet i
Rinkeby-Kista”.
Ärendet
Skrivelsen utgår från den senaste fördelningen av föreningsbidrag
som beslutades på stadsdelsnämnden den 18 december 2018.
Kazinic m.fl. (S) anser det faktum att endast 22 föreningar ansökt
om föreningsbidrag är ett misslyckande och visar att stödet till
föreningslivet bör utvecklas. I skrivelsen efterlyses att
stadsdelsförvaltningen tar större ansvar för utvecklingen av
föreningslivet. Flera förslag lämnas:
- Föreningslivet ska ges mer information och stöd inför
utlysningar av ekonomiska bidrag.
- En funktion i förvaltningen ska tillsättas och inneha som
enda uppdrag att hålla kontakt med, och utveckla, det lokala
föreningslivet.
- Storleken på det ekonomiska stödet till föreningslivet ska
fortsatt ligga på minst en oförändrad nivå, d.v.s. 1,6 miljoner
kronor.
- Eventuellt kan det finnas anledning att se över om
riktlinjerna för föreningsbidrag bör ändras.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningens ambition är att ha en nära samverkan med
civilsamhället där föreningslivet ingår som en stor och betydelsefull
del. Föreningslivet har en viktig demokratibärande funktion i sig
själv men är även en samarbetspart till förvaltningen för att uppnå
gemensamma mål och nå de målgrupper som förvaltningen har
svårt att nå på egen hand. Nedan följer förvaltningens synpunkter
utifrån de förslag som lämnats i skrivelsen.
Förslag: Föreningslivet ska ges mer information och stöd inför
utlysningar av ekonomiska bidrag
Förvaltningen arbetar på flera sätt för att ge stöd och information till
föreningslivet om möjligheten att söka bidrag från
stadsdelsförvaltningen. Aktuell information, riktlinjer och
ansökningsblankett finns tillgängliga på Stockholm stads hemsida.
Vid varje utlysning av föreningsbidrag informerar förvaltningen om
möjligheten att söka bidrag genom annonsering i lokal media, via
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foldrar och affischer på medborgarkontoren, familjehusen,
biblioteken samt i förvaltningshusets reception.
Genom partnerskap med bland annat Folkets Husby, Rinkeby
Folkets Hus och Studiefrämjandet skapar förvaltningen flera forum
för att ge föreningslivet upplysning och hjälp med föreningsfrågor,
däribland olika möjligheter att söka ekonomiska bidrag.
Medborgarkontoret kommer få i uppdrag att i större utsträckning än
tidigare informera och vägleda föreningar som vill söka bidrag eller
få stöd i andra föreningsrelaterade frågor.
Förslag: En funktion i förvaltningen ska tillsättas och inneha
som enda uppdrag att hålla kontakt med, och utveckla, det
lokala föreningslivet
Inom förvaltningen finns en kontaktperson som föreningslivet kan
vända sig till för att ställa frågor om riktlinjerna för föreningsbidrag,
stämma av idéer om verksamhet och projekt samt för att få
information om ansökningsprocessen. Kontaktpersonen kan även
länka vidare till andra bidragsgivande förvaltningar i Stockholms
stad och ge råd om bidragsgivande aktörer utanför den egna
organisationen.
Förvaltningen har flera andra funktioner och verksamheter som
samarbetar med föreningslivet om bland annat idéburet offentligt
partnerskap och lovaktiviteter.
För att utveckla och stärka ett aktivt föreningsliv har förvaltningen
genomfört olika aktiviteter med det lokala föreningslivet som
målgrupp. Sommaren 2018 utlystes bidrag till ungdomsföreningar
för att naturstäda i stadsdelsområdet. Förvaltningen kommer i mars
att organisera en mässa för föreningar med verksamhet för kvinnor.
Förslag: Storleken på det ekonomiska stödet till föreningslivet
ska fortsatt ligga på minst en oförändrad nivå, d.v.s. 1,6
miljoner kronor
Budget för det ekonomiska stödet till föreningslivet fastställs i den
årliga budgeten som är en del av verksamhetsplanen. Det är ett
politiskt beslut och därför lämnar förvaltningen inga synpunkter på
föreningsstödets storlek.
Stadsdelsnämnden stödjer föreningslivet ekonomiskt både genom
föreningsbidrag och överenskommelser om idéburet offentligt
partnerskap (IOP). Stadsdelsnämnden har i dagsläget ingått åtta
överenskommelser om IOP som årligen finansieras med
sammanlagt 11 386 00 kronor.
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Förslag: Eventuellt kan det finnas anledning att se över om
riktlinjerna för föreningsbidrag bör ändras
I riktlinjerna för föreningsbidrag anges under vilka förutsättningar
föreningar kan söka bidrag, vilka krav föreningarna måste uppfylla,
vilken dokumentation som ska lämnas med ansökan och hur
handläggningsprocessen ser ut. Vidare anges vilken slags
verksamhet som prioriteras vid bedömningen av ansökningarna.
De nuvarande riktlinjerna antogs på stadsdelsnämnden den 19
december 2017. Utifrån riktlinjerna har två omgångar av det
ordinarie föreningsbidraget utlysts. Förvaltningens bedömning är att
riktlinjerna fortfarande är aktuella.
Riktlinjerna finns tillgängliga tillsammans med
ansökningsblanketten för föreningsbidrag. Det är avgörande att den
sökande föreningen tar del av riktlinjerna för att själv kunna
bedöma om föreningen och den planerade verksamheten ligger i
linje med de krav som ställs. Förvaltningen planerar flera åtgärder
för att informera ännu tydligare om vikten av att tillgodogöra sig
riktlinjerna innan en ansökan påbörjas. Åtgärderna syftar till
undvika missförstånd och att en högre andel av ansökningarna ska
uppfylla de formaliakrav som görs gällande.
Bilaga
Skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
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