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§9
Verksamhetsbidrag till föreningar 2021
HÄ 2020/337

Beslut
1. Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd beviljar
verksamhetsbidrag för 2021 till lokala föreningar enligt
förvaltningens förslag delvis med de belopp som föreslås i
tjänsteutlåtandet och tillägger följande.
2. Hägerstens Hembygdsförening beviljas verksamhetsbidrag
med 16 000 kronor för 2021.
3. Brännkyrka Hembygdsförening beviljas verksamhetsbidrag
med 16 000 kronor för 2021.
4. Förslaget om verksamhetsbidrag till ”Odla ihop” avslås.
Därutöver anför nämnden följande:
Nämnden anser att hembygdsföreningarna är viktiga, och gör ett bra
jobb med bildning och dokumentation av dåtid och samtid. De
besöker också skolor och berättar om vår stadsdel förr och nu, tar
fram utbildningsmaterial osv. Utifrån detta vill nämnden höja
verksamhetsbidraget för hembygdsföreningarna ytterligare med
5 000 kronor utöver förvaltningens förslag.
Den verksamhet som föreningen Odla ihop bedriver är en jätteviktig
och intressant verksamhet. Men utifrån riktlinjer för organisationoch föreningsstöd som nämnden har beslutat om anser vi att denna
verksamhet inte kan stödjas med verksamhetsbidrag.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen lämnar förslag till fördelning av verksamhetsbidrag
till föreningar som verkar i stadsdelen eller för stadsdelens
medborgare. Det är 25 föreningar som har sökt verksamhetsbidrag
och 23 föreslås få stöd med sammanlagt 593 000 kronor. Vid årets
handläggning har förvaltningen särskilt uppmärksammat de
föreningar som arbetar med likartad verksamhet för att ge
likvärdiga förslag till bidrag.
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Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Lova André Nilsson
(MP) och Johan Vesterlund (C) lade fram ett förslag och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Maria Ljuslin m.fl. (V), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Henrik
Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom
förvaltningens förslag.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förslaget från (L), (M), (MP) och (C).
Ersättaryttrande
Lolita Lovén Johnsen (KD) instämde med sitt ersättaryttrande i
förslaget från (L), (M), (MP) och (C).
Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Henrik
Åkerlund (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/337-34 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Verksamhetsbidrag2021 till föreningar
 HÄ 2020/337-35 Bilaga 1 Redovisning av sökande
föreningar - verksamhetsbidrag 2021
 HÄ 2020/337-36 Bilaga 2 Redovisning av förvaltningens
förslag till bidrag för stadsdelens PRO och SPF föreningar
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