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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Stadsdelens framtida stöd till marknader
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att
stadsdelsnämndens framtida stöd till marknader ska hanteras
inom ramen för ordinarie föreningsbidragsprocess.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till
förvaltningen att återkomma till nämndens sammanträde i
juni 2019 med förslag om revidering av riktlinjerna för
föreningsbidrag som möjliggör detta.
Sammanfattning
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade 24 maj 2018, § 9, i
samband med behandlingen av en ansökan om marknadsstöd, att
uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma med ett förslag till
strategi för stadsdelsnämndens framtida stöd till stadsdelens
marknader.
Ett förslag till långsiktig strategi för marknadsstöd behandlas på
nämndens sammanträde den 22 november 2018, § 5. Nämnden
beslutade då att återremittera ärendet till förvaltningen
Förvaltningen har omarbetat tidigare förslag och beaktat de
frågeställningar som nämnden särskilt lyfte fram i samband med att
ärendet återremitterades.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Fagerstagatan 15
Box 4066
16304 Spånga
Växel 08-50803000
Fax
spanga-tensta@stockholm.se
stockholm.se

Sammantaget anser förvaltningen att det mest lämpliga sättet för
stadsdelsnämnden att stödja marknadsinitiativ i stadsdelen är inom
ramen för ordinarie föreningsbidragsprocess. Mot bakgrund av det
föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden beslutar att stadsdelens
framtida stöd till marknader ska hanteras inom ramen för
stadsdelsnämndens ordinarie föreningsbidragsprocess samt att
uppdra till förvaltningen att återkomma till nämndens sammanträde
i juni 2019 med förslag om revidering av riktlinjerna för
föreningsbidrag som möjliggör detta.
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Bakgrund
Stockholms stad erbjuder föreningar och organisationer möjligheten
att söka olika former av bidrag. Bidragen är utformade för olika
ändamål och syften. Stadsdelsförvaltningarnas bidrag och stöd
syftar till att uppfylla samhällsnyttor som är prioriterade för det
aktuella stadsdelsområdet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid avdelningen för kansli och kommunikation.
I beredningen har jämställdhets- och barnperspektiven beaktats.
Ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade 24 maj 2018, § 9, i
samband med behandlingen av en ansökan om marknadsstöd, att
uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma med ett förslag till
strategi för stadsdelsnämndens framtida stöd till stadsdelens
marknader.
Stadsdelsnämnden anser att marknaderna i stadsdelsområdet ska
fortsätta att utvecklas eftersom de bidrar till kulturella aktiviteter
samt till demokrati och trygghet i stadsdelsområdet.
Nämnden menar att det finns ett behov av en långsiktig strategi för
stadsdelsnämndens framtida stöd till olika marknadsevenemang
inklusive finansiering. Vidare anses att en återrapportering med
relevanta indikatorer för utvärdering och koppling till nämndmål
ska ske.
Ett förslag till långsiktig strategi för marknadsstöd behandlas på
nämndens sammanträde den 22 november 2018, § 5. Nämnden
beslutade då att återremittera ärendet till förvaltningen. Av
nämndens beslut framgår att följande ska belysas särskilt när
ärendet återredovisas för nämnden:
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Vad det övergripande målet med ett eventuellt marknadsstöd
ska vara och vilket mervärde ett sådant stöd kan antas ge
stadsdelen.
I vilka delar stadsdelen kan och bör bidra till finansieringen
och om det kan finnas långsiktiga lösningar för detta.
Beskriva processen för hur föreningar eller andra
intressenter kan ansöka om marknadsstöd, och väga för- och
nackdelar med att hantera ett sådant stöd enligt riktlinjer för
föreningsbidrag.
Hur man säkerställer att potentiella organisatörer ges
möjlighet att ansöka om marknadsstöd.
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Återrapportering och indikatorer för utvärdering av
stadsdelens ekonomiska stöd.
Förvaltningens och nämndens roller.

Synpunkter och förslag
Förvaltningen har omarbetat tidigare förslag och beaktat de
frågeställningar som nämnden särskilt lyft fram i samband med att
ärendet återremitterades.
Förvaltningen anser att ett framgångsrika och långsiktigt bärkraftiga
marknader skapar ett mervärde för stadsdelen; då de både bidrar till
att öka stadsdelsområdets attraktivitet samt skapar positiva
mötesplatser som utgör en god grogrund för stadsdelens arbete med
bland annat demokrati och trygghet.
Inledningsvis kan förvaltningen konstatera att ärendet avser
möjligheten för stadsdelsnämnden att stödja externa aktörers
marknadsinitiativ i stadsdelsområdet. Ärendet behandlar således
inte stadsdelsnämndens egna eventuella evenemang.
Förvaltningen kan vidare konstatera att nämnden idag har två
möjliga sätt att stödja aktörer som vill anordna marknader inom
stadsdelsområdet; antingen via enskilda beslut om bidrag, eller via
samarbetsavtal inom ramen för till exempel ett idéburet offentligt
partnerskap (IOP). För båda dessa alternativ har stadsdelsnämnden
antagit riktlinjer och förvaltningen har efter dessa upprättat
fungerade rutiner för handläggning.
Marknadsstöd som del av nämndens föreningsbidrag
När det gäller beslut om bidrag till externa aktörer hanteras detta
inom ramen för nämndens riktlinjer för föreningsbidrag. I
riktlinjerna fastställs målsättningen med stadsdelsnämndens
föreningsstöd till ” att stärka den ideella sektorns förutsättningar att
erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet inom
stadsdelsområdet” samt att ”föreningarnas verksamhet ska ... skapa
ett mervärde för stadsdelen”. Därutöver fastställs att
stadsdelsnämndens målsättning med föreningsbidragen är:
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Att öka jämställdheten i stadsdelen.
Att öka kulturella evenemang.
Att det bedrivs öppen verksamhet för barn och ungdomar
som främjar jämlika uppväxtvillkor för unga och där de kan
få vara mer delaktiga i utvecklingen av sitt närområde och i
formandet av mötesplatser.
Att öka tryggheten i stadsdelsområdet.
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Att främja och utveckla miljö- och klimatarbetet i
stadsdelsområdet.

Vidare stipulerar riktlinjerna vilka krav som ska gälla för ansökande
föreningar ska anses vara berättigade till stöd, samt hur
återrapportering av ett utbetalt stöd ska ske.
Förvaltningen anser att de befintliga riktlinjerna för
föreningsbidrag, med några mindre justeringar, kan möjliggöra för
stadsdelsnämnden att besluta om stöd till marknader inom ramen
för ordinarie föreningsbidragsprocess under förutsättningen att den
ansökande föreningen uppfyller riktlinjernas krav. Fördelen med att
hänvisa eventuella aktörer till att ansöka om marknadsstöd inom
ramen för nämndens ordinarie bidragsprocess är att det inom
förvaltningen redan finns en upparbetad rutin för hur bidragen ska
hanteras och följas upp. Det finns även en välbeskriven
ansökningsprocess med tillhörande kommunikationsplan. För att
säkerställa att potentiella organisatörer ges möjlighet att söka
marknadsstöd kan förvaltningen, inom ramen för den
informationsinsats som genomförs i samband med utlysningen av
kommande föreningsbidragsprocess, särskilt lyfta fram möjligheten
att söka marknadsrelaterat stöd.
Förvaltningen upplever dagens situation, där marknadsstöd har
hanterats som egen process, som administrativt betungande
framförallt med avseende uppföljning och återredovisning.
Möjligheten samla detta i en gemensam process, tillsammans med
övriga föreningsbidrag, är därför tilltalande.
En eventuell nackdel med att hänvisa aktörer till ett
ansökansförfarande inom ramen för ordinarie
föreningsbidragsprocess är att aktörerna måste uppfylla de formella
krav som riktlinjerna ställer på bidragsberättigade föreningar, samt
förhålla sig till de datum som gäller i processen. Detta kan medföra
en viss stelbenthet i stadsdelens möjlighet att möta engagemanget
hos till exempel en nystartad förening.
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Marknadsstöd inom ramen för idéburet offentligt partnerskap
(IOP)
Enligt Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap
(IOP) så kan stadens nämnder och styrelser ingå idéburna offentliga
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partnerskap med idéburna organisationer under förutsättningen att
följande krav uppfylls:
1. Det är inte en verksamhet som måste upphandlas enligt
upphandlingsreglerna.
2. Det är förenligt med kommunallagen.
3. Det är förenligt med EU:s statsstödsregler.
Vid bedömningen av det är nedanstående kriterier vägledande:
-

-

Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att
vårda.
Verksamheten sker på initiativ av den idéburna
organisationen
Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt
program eller plan, där idéburna organisationer särskilt
nämns.
Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade
föreningsbidraget.
Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via
pengar eller andra insatser).
Verksamheten detaljregleras inte från staden.
Verksamheten avses att drivas under en längre tid.

Utöver detta ställer stadens riktlinjer vissa formaliakrav på den
idéburna organisationen.
Ett idéburet offentligt partnerskap är därmed inte att betraktas som
ett ensidigt stöd, utan ska förstås som en samverkansform mellan
det offentliga och den idéburna sektorn. Inom ramen för stadsdelens
framtida marknadsstöd så finns det möjlighet för stadsdelsnämnden
att tillsammans med en eller flera idéburna aktörer att samverka i ett
partnerskap som uppfyller de villkor som framkommer ovan.
Förvaltningen vill dock understryka att ett sådant initiativ måste
komma från den idéburna sektorn.
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Sammantaget anser förvaltningen att det mest lämpliga sättet för
stadsdelsnämnden att stödja marknadsinitiativ i stadsdelen är inom
ramen för ordinarie föreningsbidragsprocessen. Mot bakgrund av
det föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden beslutar att
stadsdelsnämndens framtida stöd till marknader ska hanteras inom
ramen för ordinarie föreningsbidragsprocess samt att uppdra till
förvaltningen att återkomma till nämndens sammanträde i juni 2019
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med förslag om revidering av riktlinjerna för föreningsbidrag som
möjliggör detta.
Fredrik Jurdell
Stadsdelsdirektör
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Jonas Eliasson
Avdelningschef

