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§6
Föreningsbidrag 2014
Dnr 5.4.49-2014
Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar och
frivilligorganisationer med sammanlagt 155 000 kronor enligt
följande.
1. Brännkyrka hembygdsförening
2. Älvsjö BMX klubb
3. PRO Älvsjö Herrängen
4. PRO Solberga Brännkyrka
5. SPF Brännkyrka
6. Förtroenderådet Älvsjö servicehus
7. Intressefören. Blomstergården Liseberg
8. Brännkyrka veteranring
9. Café Hållihop
10. Älvsjö konstförening
11. Långsjö fastighetsägarförening
12. Föreningen Din Chans
13. Älvsjö AIK Fritid
14. Solberga BK
15. Liberian Swedish Association

15 000
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21 000
21 000
15 000
15 000
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5 000
5 000
6 000
0
8 000
6 500
0

Anita Lundin (M), Inga-Lill Persson (FP) och Evy Kjellberg (C)
deltog ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.
Ärendet

Stadsdelsnämnden har för 2014 avsatt 155 tkr för stöd till det lokala
förenings- och kulturlivet. Nämnden fördelar stödet vid ett tillfälle
under året enligt fastställda riktlinjer. Föreningsbidrag kan sökas av
lokala föreningar som kompletterar nämndens ordinarie verksamhet
och har social och kulturell verksamhet. Bidrag kan också ges till
särskilda arrangemang som vänder sig till alla boende i stadsdelen.
Prioriterade målgrupper är barn och ungdomar, äldre samt
funktionsnedsatta.
Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar i Älvsjö att söka bidrag.
Det har inkommit 15 ansökningar om totalt 558 500 kronor.
Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att bevilja bidrag enligt
upprättat förslag.
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Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2014-03-31.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande (S)
Majvi Andersson m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande.
Föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö bidrar på många sätt
till kultur- och fritidsupplevelser och är ofta en komplettering till den
verksamhet stadsdelsnämnden erbjuder. Föreningarna har varierande
möjligheter att på egen hand finansiera verksamheten och de är
beroende av de bidrag som stadsdelsnämnden delar ut.
Föreningsbidraget är en mycket låg summa i den borgerliga
majoritetens budget, endast 155 000 kronor. Med
Socialdemokraternas förslag till budget hade det funnits mer pengar
till föreningarna för att stödja det arbete med kultur och upplevelser
som de utför till gagn för Älvsjös medborgare.
_____________________
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