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§ 18
Stärk föreningslivet i Rinkeby-Kista
Svar på skrivelsen från Elvir Kazinic m.fl. (S)
Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet
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.
De nuvarande riktlinjerna för föreningsbidrag bedöms fortfarande vara aktuella.
riktlinjerna. Syftet är att en högre andel av ansökningarna om föreningsbidrag
ska uppfylla formaliakraven.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 15 februari 2019.
Dnr 1.6.-655-2018
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet
med förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S) lämnade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot varandra och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
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Reservation
Elvir Kazinic m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget
förslag enligt följande:
Stadsdelsnämnden föreslås besluta
 Att stadsdelsförvaltningen ska intensifiera informationsinsatserna till
föreningslivet under 2019
 Att det i stadsdelsnämndens budget för 2020 avsätts minst 1,6 mnkr för
föreningsbidrag
Stadsdelsförvaltningen redovisar i svaret hur man arbetar för att stödja
föreningslivet i stadsdelen. Det framgår att ambitionen är hög. Situationen i
höstas med få föreningar som sökte medel och ännu färre ansökningar som
klarade de formella kraven för att få stöd visar att det framöver krävs ett mer
intensivt informationsarbete.
Vi uppskattar att medborgarkontoren i detta arbete ska få ett tydligare uppdrag.
De informationstavlor som förvaltningen har i T-banestationer kan vara ett
ytterligare ställe att sprida informationen. Kunskapen om att det finns en
ansvarig person på förvaltningen för kontakter med föreningslivet behöver
förtydligas och ökas. Nu är det få som vet om den här möjligheten att få stöd
samt Medborgarkontorens möjligheter att lämna stöd.
Vi anser det mycket olyckligt att anslaget för föreningsbidrag 2019 i budgeten
minskats med 1 miljon kronor till följd av den nya majoriteten i Stadshuset i sin
budget inte avsatt medel för demokratisatsningar. Det är positivt att samverkan
med civilsamhället sker genom IOP, men denna samarbetsform fungerar bara
för större och etablerade föreningar. Vad som dessutom behövs är ett stöd som
kan sökas av nya och inte så erfarna personer som står i beredskap att eller just
har startat en förening med aktiviteter som vänder sig till Järva-borna. För att
möjliggöra detta behöver också anslaget för föreningsstöd öka 2020.
Särskilt uttalande
Särskilt uttalande avgavs av Niklas Thorén m.fl. (S) enligt följande:
Vänsterpartiet delar stora delar av Socialdemokraternas tankar om
föreningsbidraget. Vi ser det också som ett misslyckande att det tidigare har
inkommit få ansökningar och att det behövs mer och bättre information till
berörda.
Vänsterpartiet anser därutöver att förvaltningens bedömningar av föreningarnas
ansökningar har varit sträng och har därför i vissa fall föreslagit att bevilja stöd
men där samtliga övriga partier har valt att avslå. Vi tycker att den stränga
tolkningen av våra riktlinjer är ett problem och kan vara ett skäl att se över

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
7 mars 2019
Sida 30

riktlinjerna så att de blir tydligare och ger fler föreningar möjlighet att ha rätt till
föreningsbidrag. Vi tycker också att det är väldigt problematiskt att
högerpartierna och Miljöpartiet väljer att minska budgeten för föreningsbidrag
istället för att utveckla föreningslivet.
Vänsterpartiet ser föreningarnas ovärderliga bidrag till vår stadsdel och anser att
det är mycket viktigt att vårda detta, inte avveckla.
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