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Lokala regler och anvisningar för föreningsstöd
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Förvaltningens förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner föreslag till lokala
regler för stöd till föreningsverksamhet för Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd.

Sammanfattning
Förslag till nya gemensamma regler för lokalt stöd till föreningar i
Hägersten-Älvsjö har tagits fram. Förslaget utgår från HägerstenLiljeholmens och Älvsjö stadsdelsnämnders tidigare regelverk samt
referensgruppens erfarenhet av handläggning. Några förtydliganden
har tillkommit.
Ärendet
Föreningar har kunnat söka lokalt stöd för sin verksamhet i de
tidigare stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen och i Älvsjö. De lokala
reglerna och ansökningstider har varit olika för stadsdelarna. Behov
av nya gemensamma regler har identifierats.
Jämställdhetsanalys
Förvaltningen har beaktat stadens policy för jämställdhet och
jämlikhet vid framtagandet av de nya reglerna och de krav som
ställs på föreningarna. För att bidra till ett jämställt samhälle och för
att kunna analysera föreningsbidragen fördelning och effekter är
statistikunderlag för uppföljningen könsuppdelad. Den
könsuppdelade statistiken kan i redovisningen gälla såväl
medlemmar som besökare.
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Ärendets beredning
Ärendet är berett inom förskoleavdelningen tillsammans med en
referensgrupp med medlemmar som har förankring inom
förvaltningens olika verksamheter och kännedom om stadsdelens
föreningsliv. De fackliga organisationerna har informerats i
förvaltningsgruppen den 8 december 2020.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
De tidigare reglerna för lokalt stöd till föreningar i HägerstenLiljeholmen och Älvsjö har i stort sett haft liknande innehåll och
målgrupper. Det förslag som nu har tagits fram baseras på de båda
stadsdelarnas tidigare regelverk samt referensgruppens erfarenhet
av handläggning. Några förtydliganden har tillkommit. Förslaget
föreslås gälla från och med den 1 januari 2021.
Som ansökningsdatum för verksamhetsbidrag föreslås att behålla
Älvsjös tidigare rutin med inlämning 31 oktober året innan det år
ansökan gäller. Anledningen till detta är att föreningarna då kan få
ett besked tidigt under året och möjlighet att planera sin verksamhet
utifrån beslutet.
För ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 gäller dock annat
datum som övergångsbestämmelse. Sista ansökningsdag är då
31 januari 2021. Därefter kommer det att vara den 31 oktober.
Ansökningsdatum för arrangörsstöd föreslås vara två gånger per år i
början av varje termin, den 31 januari och 31 augusti.
Förslag till nya gemensamma regler biläggs.
Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Katarina Odén Ryhede
avdelningschef

Bilaga
Föreningsstöd i Hägersten-Älvsjö - lokala regler från
stadsdelsnämnden.

Lokala regler och anvisningar för
föreningsstöd

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Gunilla Davidsson, stadsdelsdirektör
Katarina Odén-Ryhede, avdelningschef

Datum
2020-11-30
2020-11-30

