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§4
Stadsdelens framtida stöd till marknader
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.
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.
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.
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.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 15 maj 2019.
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Förslag till beslut
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderberg (L), Sus
Andersson (MP) och Linn Bessner (C) föreslog att nämnden skulle
ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Rashid Mohammed m.fl. (V) lade fram ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång
Ole-Jörgen Persson (M) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta M+ L+ MP+ C:s förslag.
Reservation
Reservation anmäldes av Rashid Mohammed och Ifra Ibrahim Osob
till förmån för eget förslag:
”Förslag till beslut
1. Avslå förvaltningens förslag till beslut
2. Att därutöver anföra följande:
I förvaltningens förslag om Stadsdelen framtida stöd till marknader
framgår det att 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 ska syfta till att uppfylla samhällsnyttor som är
prioriterade för det aktuella stadsdelsområdet.
Vi Vänsterpartiet ser positivt på ambitionen om att stadsdelens ska
kunna ge stöd till olika marknader. Det kan komma till att stärka så
väl lokala föreningar som organisationer i stadsdelen, och där med
stärka det arbete som grundar sig på de demokratiska principer som
nämnden antagit. Vi delar däremot inte förvaltningens skrivning om
att det lokala föreningsstödet ska gå till marknadsinitiativ från externa
aktörer. Det rimmar inte med stadsdelens riktlinjer för
föreningsbidrag och dessutom blir effekten att det blir ett minskat
utrymme av bidragsmedel som egentligen ska gå till våra loka
föreningar och där det redan finns så stora behov. Vi står med andra
ord fast vid att principen om att bidragsberättigade föreningar bör som
regel ha sin lokala hemvist (postadress) i stadsdelsområdet och att
huvuddelen av medlemmarna bör bo i området. Vill man bidra till
externa aktörer få de bidraget hittas någon annanstans”.

