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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Återrapportering föreningsstöd 2010 till 2016
Förslag till beslut
1.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
återrapporten och lägger den till handlingarna

2.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till
stadsdelsförvaltning att utarbeta förslag till reviderade riktlinjer
för föreningsbidrag.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Fredrik Cederblom
Avdelningschef

Sammanfattning
Den 27 oktober 2016, § 12, beslutade nämnden att ge förvaltningen
i uppdrag att återkomma till nämnden med resultatet av en
genomlysning av stöd till föreningar som direkt eller indirekt getts
från förvaltningen under åren 2010-2016.
Totalt har det mellan åren 2010 till 2016 betalats ut 27,4 mnkr i
medel till föreningar. Av dessa har 11,7 mnkr varit utbetalningar för
städområden i projektet Järva rent och snyggt, och 8,9 mnkr avser
föreningsbidrag. Övriga 7,1 mnkr är medel för till föreningar som
utfört ett arbete av något slag, till exempel anordnat
sommarlovsverksamhet, arbetat mot våldsbejakande extremism,
handlett feriearbetare eller anordnat kulturverksamhet.
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Ärendets beredning
Ärende har beretts inom ekonomiavdelningen.
Ärendet
Den 27 oktober 2016, § 12, beslutade nämnden att ge förvaltningen
i uppdrag att återkomma till nämnden med resultatet av en
genomlysning av stöd till föreningar som direkt eller indirekt getts
från förvaltningen under åren 2010-2016.
Förvaltningens synpunkter och bedömning
Stöd och indirekt stöd till föreningar har i detta tjänsteutlåtande
definierats utifrån ekonomiskt stöd samt även stöd i form av lokaler
och annat.
Nedan redovisas medel som utbetalts till föreningar under perioden
2010 till år 2016 i en tabell. Informationen har hämtats från
leverantörsreskontra
År:
Järva rent och snyggt Föreningsbidrag
Övriga utbetalningarTotalsumma
2010
1 255 800
1 000 000
1 020 100
3 275 900
2011
1 804 100
1 250 000
69 671
3 123 771
2012
1 792 800
1 250 000
1 006 727
4 049 527
2013
1 648 200
1 250 000
1 212 903
4 111 103
2014
1 889 000
1 250 000
1 374 173
4 513 173
2015
1 925 000
1 250 000
1 650 968
4 825 968
2016
1 084 500
1 650 000
736 899
3 471 399
Summa:
11 399 400
8 900 000
7 071 441
27 370 841

Totalt har det mellan åren 2010 till 2016 betalats ut 27,4 mnkr i
medel till föreningar. Av dessa har 11,7 mnkr varit utbetalningar för
städområden i projektet Järva rent och snyggt, 8,9 mnkr avser
föreningsbidrag. Övriga 7,1 mnkr är medel för till föreningar som
utfört ett arbete av något slag, till exempel anordnat
sommarlovsverksamhet, arbetat mot våldsbejakande extremism,
handlett feriearbetare eller anordnat kulturverksamhet. Bilaga 1
redovisar utdrag för vad samtliga föreningar fått utbetalat via
leverantörsreskontra per år.
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Utöver detta har två föreningar fått hyra lokaler i andra hand av
förvaltningen. Det är dels Livstycket som hyr Tenstagången 20 samt
Kvinnocentrum som hyr Glömmingegränd 31. Det indirekta
bidraget består av att nämnden står för förstahandskontraktet och
därmed risken om föreningen inte betalar hyran. Somaliska
modersmålsföreningen har haft en lokal, Hagstråket 13, där
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nämnden har betalat hyran på 0,1 mnkr per år från 2012 till 2015. I
dagsläget har förvaltningen lånat ut en lokal i Tensta Träff på plan 1
(bredvid biblioteket) under januari till oktober 2016. Från och med
oktober träffade föreningen och ABF ett eget hyresavtal.
Ett indirekt stöd som också utgått är den bil som används av
förningen Grannstöd. Nämnden har stått för kostnaden för denna bil
mot att föreningen använder bilen i gransamverkanssyfte och
därigenom skapa trygghet och synlighet i stadsdelen. Grannstöd
bidrar till att felanmälan görs för trasiga gatlyktor och övriga brister
i stadsmiljön.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner genomlysningen och
återrapporteringen av direkt och indirekt stöd till föreningar genom
detta tjänsteutlåtande.
Utöver ovanstående återrapportering föreslår stadsdelsförvaltningen
att riktlinjerna för föreningsstöd revideras.

Bilaga:
1. Utdrag ur leverantörsreskontra över samtliga utbetalningar till
föreningar från 2010 till 2016

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

