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§ 15
Fördelning av föreningsbidrag år 2019
Lena Dahlström (S) anmälde jäv och lämnade
sammanträdesrummet under behandlingen av ärendet.
Beslut

1. Öppna förskolan i Sofia församling beviljas 184 000 kronor
istället för 120 000 kronor enligt förvaltningens förslag till
beslut.
2. Nämnden bifaller därutöver förvaltningens förslag till beslut
gällande föreningsbidragen
Därutöver anförde nämnden följande:
Föreningsbidragen har en viktig funktion och vi beslutar därför i
budgeten och verksamhetsplanen att budgeten för
föreningsbidraget ligger kvar på oförändrad nivå jämfört med
2018. Vi utökar därför budgeten med 64 000 kronor jämfört
med förvaltningens förslag till beslut. Totala budgeten blir då
3 100 000 kronor. Vi vill att dessa 64 000 kronor beviljas till
den Öppna förskolan i Sofia församling. Det innebär att de
beviljas 184 000 kronor jämfört med förvaltningens förslag på
120 000 kronor.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd avsätter medel för fördelning av
föreningsbidrag till verksamheter och aktiviteter som
kompletterar kärnverksamheterna vilka finns inom
förskoleavdelningen, sociala avdelningen och avdelningen för
äldreomsorg. Bidrag kan ges till verksamheter som är förenliga
med stadsdelsnämndens mål och inriktning.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 28 december 2018.
Dnr 854-2018-5.4.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), AnnaKlara Müntzing (MP), Lars Rottem Krangnes (C) lade ett eget
förslag till beslut och föreslog att nämnden ställer sig bakom
förslaget. Frida Bondesson (KD) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom förlaget.
Anders Göransson m.fl. (S) och Birgitta Sevefjord m.fl. (V) lade
ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden ställer sig
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bakom förslaget. Djuna Jangmyr (Fi) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom förslaget.
Christina Wallmark (SD) ställde sig bakom förvaltningens
förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förslag från M, L, MP, C, KD
Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Birgitta Sevefjord m.fl. (V)
reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Djuna
Jangmyr (Fi) ställde sig med sitt ersättaryttrande bakom
reservationen.
Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att ge
ytterligare





100 000 till Timmermansgården
100 000 till Södergården
100 000 till Mäster Olofsgården
100 000 till Sofia Öppna förskola

Den grönblå majoriteten minskar föreningsbidragen med 64 000
kronor jämfört med 2018. Det följer samma mönster som under
2006–2014 då alliansens, efter en kraftig initial neddragning, låg
kvar på i princip samma nivå under hela perioden.
Ett levande föreningsliv är en central del i ett demokratiskt
samhälle. Att människor gör saker tillsammans lägger grunden
för en hållbar samhällsutveckling. Det var den insikten som
gjorde att vi ökade föreningsbidragen med 635 000 kronor eller
25% jämfört med 2014.
Vi vill fortsätta att satsa på föreningarna även i år. Vi ser dels ett
behov att satsa på hemgårdarna dels vill vi öka bidraget till
Öppna förskolan i Sofia istället för den neddragning som de
grönblå föreslår. Både hemgårdarna och de öppnar förskolorna
är en del av en grundläggande struktur med mötesplatser.
Försvinner de kommer mötena att utebli. Det är därför
avgörande att de får långsiktigt hållbara förutsättningar att
bedriva sin verksamhet.
Vad gäller Öppna förskolan i Sofia församling så ser vi det som
särskilt viktigt att satsa på den nu när rätten till heltid för alla
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barn försvinner. Dessutom bedriver Sofia församling förskola
både på Borgmästargatan men också i Hammarby Sjöstad, något
som inte framgår av underlaget. Tillgängligheten är ett
bekymmer men svår att hantera i historiska byggnader. Läggs
Öppna förskolan i Sofia ner återstår endast Duvnäsgatan i det
området. Det vore mycket olyckligt.
Vi hade också velat ge Snyggt och tryggt i Hammarby Sjöstad
200 000. Det faktum att de är en ekonomisk förening sätter
tyvärr stopp för detta och vi får återkomma i andra sammanhang
med hur vi kan stödja den verksamheten.
Kortsiktigt kan finansieringen endast lösas genom
omdisponeringar inom befintlig ram. Långsiktigt kan det krävas
ett högre skatteuttag.
Reservation

Christina Wallmark (SD) reserverade sig mot beslutet till
förmån för förvaltnngens förslag.

