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§4
Fördelning av stöd till lokalförvaltande organisationer
(samlingslokaler och hemgårdar)
Dnr. 6.1/5214/2014
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från ordförande Roger Mogert
m.fl. (S), Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP):

1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut
2. att därutöver anföra:
Det är viktigt med ett välfungerande och transparent stödsystem. I
förvaltningens förslag till lokalförvaltande föreningar tilldelas Tensta
träff och Timmermansgården sänkt stöd. Detta kan vara befogat men
nämnden saknar en djupare analys av anledningarna till detta.
Kulturförvaltningen ska därför återkomma med en mer grundlig analys
av stödet till Tensta träff och Timmermansgården till nästkommande
nämndsammanträde.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2014-12-03. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt följande:
- Stöd till lokalförvaltande organisationer 2015 fördelas enligt
följande:
- 22 665 000 kronor som grundstöd,
- 3 692 000 kronor som kompensationsstöd,
- 784 000 kronor som investeringsstöd.
- 1 200 000 kronor för skolersättning.
- 250 000 kronor för bokningsadministration,
- 200 000 kronor för utveckling av bokningssystemet.
-
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Föreningen Södergården tilldelas treårigt grundstöd för perioden
2015 – 2016.

Sammanfattning
Det totala anslaget till stödområdet ”Lokalförvaltande organisationer
uppgår 2015 till ca 30 miljoner kronor. I bedömningen av
ansökningarna har kulturförvaltningen beaktat stödets riktlinjer,
stadens och kulturnämndens kulturpolitiska mål samt behoven av
mötesplatser i ett snabbt växande Stockholm, särskilt i ytterstaden. De
lokalförvaltande organisationerna visar generellt en god
verksamhetsutveckling 2014 med en ökning av både upplåtelse- och
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deltagartimmar med 14 procent.
Förslaget innebär en förstärkning av grundstödet med 1,3 miljoner
kronor. Investeringsstödet ökar från 395 000 till 784 000 kronor.
Uttaget av kompensationsstödet ökar från 3 227 000 till 3 692 000
kronor vilket motsvarar en 13-procentig ökning av upplåtelsen till
prioriterade grupper. Av det samlade stödet går 14,8 miljoner kronor
(54 %) till lokalförvaltande organisationer i ytterstaden och 12,5
miljoner kronor (46 %) till stadsdelar innanför tullarna. Motsvarande
andelar var föregående år 50/50 procent.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från Roger Mogert m.fl. (S), Ann Mari
Engel (V) och Mats Berglund (MP) (se beslutet).
2) Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M)
föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förslag från Roger Mogert m.fl. (S), Ann Mari Engel
(V) och Mats Berglund (MP).
Reservation

Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag.
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