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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden fastställer reviderade villkor för nämndens
föreningsbidrag enligt bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
I våras beslutade kommunfullmäktige om nya stadsövergripande
riktlinjer för föreningsbidrag. Det föranleder förvaltningen att
föreslå en revidering av stadsdelsnämndens villkor för
föreningsbidrag. Förvaltningen föreslår inga ändringar vad gäller
bidragets syfte och önskade effekter eller demokratikrav. Däremot
föreslås ett flertal ändringar vad gäller de administrativa kraven.
Dessutom har nämndens beslut den 17 december 2020 att återkalla
sin delegering av beslut om föreningsbidrag till stadsdelsdirektören
skrivits in i villkoren. Fullmäktiges riktlinjer är långtgående och
detaljerade. För att tillgodose alla krav så kommer förvaltningen
också att anpassa handläggningen av bidraget.
Bakgrund
Nuvarande villkor för stadsdelsnämndens föreningsbidrag
fastställdes av nämnden den 19 december 2019. Den stora
förändringen då var att demokrativillkoren anpassades till
demokrativillkorsutredningens betänkande Demokrativillkor för
bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35) som presenterades den 17
juni 2019. I våras beslutade kommunfullmäktige om nya
stadsövergripande riktlinjer för föreningsbidrag, Riktlinjer avseende
förenings- och kulturstöd – demokrativillkor, vilket föranleder
förvaltningen att föreslå en revidering av nämndens villkor.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I förslaget till reviderade villkor så föreslås inga ändringar vad
gäller bidragets syfte och önskade effekter eller demokratikrav.
Däremot föreslås ett flertal ändringar vad gäller de administrativa
kraven. Vi har också lagt till att nämnden har möjlighet att utlysa
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riktade bidrag utöver det årliga bidraget. Nytt är även att
förvaltningen ska dokumentera vilka bedömningar som gjorts.
Dessutom har vi förtydligat att beslut om fördelning av
föreningsbidrag ska fattas av nämnd. Fullmäktiges riktlinjer är
långtgående och detaljerade. För att tillgodose alla krav så kommer
förvaltningen vidare att anpassa handläggningen genom att se över
ansökningsformulär, redovisningsformulär samt rutiner för
handläggning, arkivering och kontroll.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer reviderade
villkor för nämndens föreningsbidrag enligt bilaga 2 till
förvaltningens tjänsteutlåtande.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör

Sara Wrethed
Avdelningschef

Bilagor
1. Förslag till villkor för stadsdelsnämndens föreningsbidrag, med
markerade ändringar
2. Förslag till villkor för stadsdelsnämndens föreningsbidrag, utan
markerade ändringar
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