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§9
Föreningsbidrag 2016
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar bidrag till ideella föreningar
enligt följande fördelning:
- Grekiska föreningen beviljas 24 000 kr.
- Al Hidaya beviljas 18 000 kr.
- Spånga Folkdansgille beviljas 18 000 kr.
- Järva Folkets Park beviljas 96 000 kr.
- Somaliska kvinno- och utvecklingsföreningen beviljas 30 000 kr.
- Gulan förening beviljas 12 000 kr.
- Tensta 4H gård beviljas 24 000 kr.
- Kalon Humanitär Hjälporganisation 30 000 kr.
- Verdandi beviljas 552 000 kr.
- Tensta kvinno- och tjejjour beviljas 180 000 kr.
- Somaliska föräldrar och modersmålsförening beviljas 239 000 kr.
- Internationella bekantskaper beviljas 42 000 kr.
- Hjulsta Somaliska föräldraföreningen beviljas 30 000 kr.
- Fiqi förening beviljas 30 000 kr.
- Spånga Blåbandsförening beviljas 42 000 kr.
- Somaliska Humanitär- och familjeförening beviljas 30 000 kr.
- Integration och mångfaldsutveckling beviljas 30 000 kr.
- Hjulsta fotbollsförening beviljas 30 000 kr.
- Tensta Unga örnar beviljas 5 000 kr.
- Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta beviljas 132 000 kr.
- Tensta Familjer & Ungdomsförening beviljas 12 000 kr.
- The Global Village beviljas 30 000 kr.
Ärendet
I ärendet föreslås hur föreningsbidragen för 2016 ska fördelas. I
bilagan till ärendet redovisas samtliga inkomna ansökningar och
ansökningssummor. Alla föreningar som har ansökt om bidrag
kommer att underrättas per brev med besked om nämndens beslut.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 12 januari 2016.
Dnr 5.4-506/2015
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Förslag till beslut

Ordföranden Awad Hersi m.fl. (MP), Anna Jonazon m.fl. (S), Rashid
Mohamed (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom
förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Bengt Porseby
(L) lade fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden
skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta MP+S+V:s förslag.
Reservation
Reservation anmäldes av vice ordföranden Ole-Jörgen Persson (M),
Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M), Markus Birgander (M),
Naemi Karlsson (M) och Bengt Porseby (L) till förmån för eget
förslag.
”Förslag till beslut
Föreningsbidragen är ytterst viktiga för föreningarna och det är av stor
vikt att fördelningen sker enligt gällande regler och att bidragen ges
till föreningar som garanterar att skattepengarna kommer till
användning på ett sätt som är gynnsamt för stadsdelen.
Mot bakgrund av detta föreslår vi att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
beslutar följande:




Att avslå förvaltningens beslut till fördelning av
föreningsbidrag för 2016
Att föreningsbidragen fördelas enligt nedanstående förslag
Att föreningsbidraget till Hjulsta Fotbollsförening
Ungdomsfotboll villkoras med att de återkommer med en
fullgod förklaring varför det organisationsnamn de söker för
inte stämmer överens med det organisationsnummer som
angetts

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Grekiska föreningen
Al Hidaya
Spånga Folkdansgille
Järva Folkets Park
Somaliska kvinno- och utvecklingsförening
Gulan Förening
Tensta 4h klubb
Kalon Humanitär Hjälporganisation
Verdandi
Tensta kvinno- och tjejjour
Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF
Internationella bekantskaper
Hjulsta Somaliska föräldraförening
Spånga Blåbandsförening
Somaliska Humanitär- och familjeförening
Integration- och mångfaldsutveckling
Hjulsta fotbollsförening Ungdomsfotboll
Tensta Unga Örnar
Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta
Syriska föreningen
Grannstöd Spånga-Tensta
The Global Village
Tensta Familjer & Ungdoms Förening
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10 00

Utöver detta anför vi följande:

De av majoriteten beslutade riktlinjerna har visat sig exkludera
föreningar som borde komma i fråga för bidrag och inkludera
föreningar som får bidrag från andra håll, exempelvis från
Idrottsnämnden.
Vi menar därför att riktlinjerna bör göras om.
Riktlinjerna bör innehålla bestämmelser om att föreningar som arbetar med
trygghetsskapande åtgärder ska kunna få föreningsbidrag, att
trygghetsskapande åtgärder läggs in som en övergripande målsättning med
föreningsbidrag samt att renodlade idrottsföreningar inte ska kunna komma i
fråga för bidrag via stadsdelen.
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Riktlinjerna bör även innehålla att förvaltningen under året löpande och
aktivt följer upp de föreningar som beviljas bidrag genom studiebesök och
oannonserade besök, att återredovisningen från föreningarna om vad
bidragen använts till skall vara fullgod och verifierbar, att det finns
dokumentation som styrker att föreningen har haft de kostnader som de har
sökt för samt att de föreningar som inte uppfyller redovisningskraven inte
kommer i fråga för bidrag de nästkommande åren.
Vidare bör förvaltningen förmedla hjälp till sökande föreningar så att
ansökningarna blir fullgoda innan de ska behandlas så att hanteringen av
ansökningarna blir smidigare och beslut om fördelning kan tas i tid”.

Särskilt uttalande
Anna Jonazon m.fl. (S) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:
Sus Andersson (MP) anslöt sig som enskild ledamot till det särskilda
uttalandet.
Ole-Jörgen Persson m.fl (M) anslöt sig till det särskilda uttalandet.
Bengt Porseby (L) anslöt sig till det särskilda uttalandet.
”Särskilt uttalande
Vi anser att det civila samhället är en viktig samhällsaktör och är en
del av basen för demokratin. Vi vill bidra till ett utökat samhällsansvar
och engagemang från våra medborgare, så att de får tillfälle att ta
större roll i samhället samt utöka sin kompetens inom sitt eget
närområde och dess invånare. Där ser vi att många föreningar utgör
goda krafter och bidrar till förbättringen/utvecklingen i
stadsdelen. Exempel på detta är viktiga områden som
grannsamverkan, nattvandringar, läxläsning, nyhetsläsning för äldre
på sitt hemspråk, motverka segregation, upprätthålla traditioner etc.
Vi kommer nu att utvärdera utfallet av fördelningen av
föreningsbidragen och utveckla gällande riktlinjer för föreningsbidrag
så att fördelningen av föreningsbidragen i ännu större utsträckning
framöver gynnar jämställdhet, det civila samhället och dess aktörer”.

