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§7
Fördelning av föreningsstöd ansökningsperiod 2, år
2019.
Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av
föreningsstöd ansökningsperiod 2 2019.
Ärendet

I detta ärende lämnas förslag på hur föreningsstöd för
ansökningsperiod 2 2019 ska fördelas. Bedömningen av
föreningarnas ansökningar utgår från Lokala regler för
föreningsstöd. För 2019 prioriteras ideella föreningar vars
verksamhet bidrar till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för
barn, personer med funktionsnedsättning, äldre samt föreningar som
tillhandahåller lokaler och som erbjuder kulturell verksamhet
Dnr 2019/329
Förslag till beslut

Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Marion Sundqvist m.fl. (V)
yrkade att nämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till
fördelning av föreningsstöd ansökningsperiod 2 2019. Därutöver
bevilja HIND, Hjorthagens Intresseföreningen i Norra
Djurgårdsstaden, föreningsstöd 6 500 kr.
Beslutsgång

Ordförande Andrea Ström (M) ställer först proposition på förslaget
att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av föreningsstöd
och finner att nämnden har beslutat i enlighet med förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och
finner att nämnden har avslagit yrkandet.
Reservation

Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Marion Sundqvist m.fl. (V)
reserverar sig mot beslutet och anför följande:
Det breda och engagerade föreningslivet är en fantastisk tillgång för
Östermalm. Många ideella föreningar gör ett utmärkt jobb och stora
samhällsnyttiga insatser i stadsdelen, bidrar till god livskvalitet och
ett rikare samhällsliv.
De förändringar som den rödgröna majoriteten genomförde förra
mandatperioden gällande föreningsstödet bidrog till att tydliggöra
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verksamhetsstöd och aktivitetsstöd samt bättre marknadsföring av
densamma.
Med anledning av ändrade förutsättningar för stödet till Hjorthagens
Ungdomsgård, som nu ska sökas via föreningsbidragen utan att
anslagen ökar i motsvarande mån, blir stödet till andra föreningar
lägre. Det bör därför övervägas om bidrag till Hjorthagens
ungdomsgård ska bedömas enligt samma principer som övriga
föreningar. Vi anser liksom tidigare att detta bör utredas vidare.
HIND, som återigen nekas bidrag, är en viktig förening för i Norra
Djurgårdsstaden och vi anser vi falla inom ramen för att bevilja
stöd.
I tidigare tjänstutlåtande, SDN 2019-02-07, gjordes följande
bedömning gällande HIND´s ansökan. ”Förvaltningen gör dock
bedömningen att föreningens verksamhet, sett utifrån
kommunfullmäktiges mål och nämndens prioriterade målgrupper,
inte är ett komplement till nämndens verksamhet i den omfattningen
som andra föreningar som föreslås beviljas stöd. Förvaltningen
föreslår därför att föreningen inte beviljas föreningsstöd”. Den nu
gällande ansökan anses inte falla inom ramen för beviljat stöd. För
att erbjuda området aktiviteter måste föreningen ha en fungerande
marknadsföring. På HIND´s hemsida kan utläsas vad föreningen
arbetar med. Vi anser därför att samma belopp som föregående år 6 500 - kr ska beviljas föreningen.

