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§7
Fördelning av föreningsstöd år 2022
ÖST 2021/860

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner detaljbudget för
föreningsstöd 2022.
2. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner fördelning av
föreningsstöd år 2022 med följande justering ”Seniordagen beviljas
25 000 kr i stöd för marknadsföring och lokalhyra”.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens föreningsstöd syftar till att uppmuntra och stödja
stadsdelsområdets invånare att i organiserade former påverka och
engagera sig ideellt i exempelvis socialt eller kulturellt arbete.
Nämnden har 1 500 000 kronor i budget för föreningsstöd 2022.
Förvaltningen föreslår att 1 245 000 kronor avsätts för fördelning av
stöd till föreningslivet, 245 000 kronor för hyreskostnaden för
Skogvaktargatan 11 samt 10 000 kronor för marknadsföring.
Ideella föreningar har den 19 oktober till och med 18 november
2021 haft möjlighet att ansöka om föreningsstöd för 2022. Totalt
har 17 föreningar ansökt om stöd. Samtliga föreningar har tidigare
år sökt och beviljats stöd, med undantag för Äldrekontakt som
ansöker för första gången. Förvaltningen föreslår att samtliga 17
föreningar som ansökt beviljas stöd.
På sidan 8 i tjänsteutlåtandet har ett skrivfel infunnit sig när det
gäller förslag på fördelning av föreningsstöd till Seniordagen.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas 25 000 kr i
stöd för marknadsföring och lokalhyra i enlighet med motivering i
bilaga 2.
Yrkanden
Andréa Hedin m.fl. (M), Christina Messick m.fl. (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP) och Louise Gellin m.fl. (C) yrkar att
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner detaljbudget för
föreningsstöd 2022 , Östermalms stadsdelsnämnd godkänner
fördelning av föreningsstöd år 2022 med följande justering
”Seniordagen beviljas 25 000 kr i stöd för marknadsföring och
lokalhyra" samt att uppdra åt förvaltningen att återkomma
med förslag till åtgärd för säkerställa att det finns
fritidssysselsättning för ungdomar i Hjorthagen/Norra
Djurgårdsstaden om Hjorthagens gård stänger.
Att därutöver anföra följande:
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Vi i den grönblå majoriteten är stolta över stadsdelens
ungdomsverksamhet. Vi är glada över det ökade besöksantalet och
är måna om att utforma en verksamhet som lockar fler besökare.
Idag har stadsdelsnämnden ansvar för Humlanhuset som är en
populär ungdomsgård på centrala Östermalm och även utpekad som
basen för stadsdelens ungdomsverksamhet. Därtill har vi förmånen
att också ha en föreningsdriven ungdomsgård i Hjorthagen.
I det aktuella ärendet Fördelning av föreningsstöd för 2022
framkommer information om att den föreningen som idag bedriver
Hjorthagens ungdomsgård eventuellt inte ser möjlighet att fortsätta
göra det på sikt. Om så är fallet är vi i den grönblå majoriteten måna
om att en annan lösning kommer på plats. Det kan innebära att en
annan förening driver verksamheten, att en IOP-lösning kommer på
plats eller att stadsdelsförvaltningen bedriver en satelitverksamhet
till vår nuvarande ungdomsgård. Vi ser även möjlighet att låta en
befintlig föreningsverksamhet med exempelvis idrottnisch att få ett
breddat uppdrag. Att det finns trygga mötesplatser för unga i hela
stadsdelen är viktigt och det fysiska avståndet får inte bli en barriär.
Vi har hösten 2021 tagit beslut om att vi vill se en modern
ungdomsverksamhet som är lättanpassad efter nya förslag och
önskemål och som möter ungdomar utifrån deras behov och
förväntningar. Östermalm ska ha ett varierat utbud av aktiviteter
som sticker ut i Stockholm och som bidrar särskilt till att locka fler
tjejer, unga med funktionsvariationer och unga som är intresserade
av vår hbtqia+ profil.
Fritidsverksamheten för unga i Stockholm har en viktig roll i att
motverka rekryteringen till gängbrottlighet. Även om problematiken
är begränsad inom Östermalms stadsdelsområde är det viktigt att
verksamheten är väl rustad för att upptäcka ungdomar som är på
väg att dras in i en kriminell livsstil och ha verktyg att hjälpa
ungdomar ut ur det. Fritidsverksamheten har också en viktig roll
för att motverka psykisk ohälsa bland unga och erbjuda en trygg
vuxennärvaro bland stadsdelens unga.
Birgit Marklund Beijer m.fl (S) och Jamie Barrios m.fl.
(V) yrkar att Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att i
huvudsak godkänna förvaltningens förslag till detaljbudget för
föreningsstöd 2022 samt förslag till fördelning av föreningsstöd
2022, att Stora Skuggans 4H-gård beviljas totalt 450 000
kronor och att Hjorthagens gård beviljas totalt 500 000 kronor.
Att därutöver anföra 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. Socialdemokraterna och vänsterpartiet
föreslår således ytterligare medel i föreningsstöd jämfört med
majoriteten. Detta kan göras eftersom vi föreslår en större
tilldelning till barn, kultur och fritid.
Hjorthagens gård
Det är mycket oroväckande det som framförs i ärendet när det gäller
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Hjorthagens ga°rds ansökan om föreningsstöd. Föreningen söker
stöd med 950 000 kr, medan förvaltningens förslag är att bevilja
270 000 kronor. Föreningen Hjorthagens Gård menar att det inte
finns förutsättningar att driva verksamheten på samma budget och
på samma nivå som tidigare. Vi har förståelse för att det är
betungande att driva en föreningsgård med mycket ideelt arbete
samtidigt som verkamheten växer. Vi anser i nuläget att
Hjorthagens gård beviljas 500 000 kr
Stora Skuggans 4H-gård
I en storstad som Stockholm och för innerstaden är Stora Skuggans
4H-gård en viktig verksamhet för barn och ungdomar med
funktionsnedsa¨ttning. Verksamheten med tusentals besökare och
många aktiveter är mycket omfattande. Under pandemin har det
varit särskilt viktigt att barn och unga har möjlighet vara ute bland
djur. Den är så viktig att Östermalms stadsdelsnämnd borde ha
kunnat bidra med samma belopp som beviljats tidigare år. Vi
föreslår att bidraget ska uppgå till totalt 450 000 kr.
Göran Ek (SD) stödjer del i yrkandet från Birgit Marklund Beijer
m.fl (S) och Jamie Barrios m.fl. (V) gällande att Stora skuggans 4
H-gård beviljas 450 000 kronor.

Beslutsgång
Ordförande ställde proposition på var och ett av yrkandena och fann
att nämnden beslutat i enligt med Andréa Hedin m.fl. (M), Christina
Messick m.fl. (L), Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) och Louise
Gellin m.fl. (C) yrkande.

Reservationer
Birgit Marklund Bejier m.fl (S) och Jaime
Barrios m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet.
Göran Ek (SD) reserverar sig mot beslutet avseende del i yrkandet
från Birgit Marklund Beijer m.fl (S) och Jamie Barrios m.fl. (V)
gällande Stora skuggans 4 H-gård.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/860-2 Fördelning av föreningsstöd år 2022
 ÖST 2021/860-3 Bilaga 1. Lokala regler för föreningsstöd på
Östermalm
 ÖST 2021/860-4 Bilaga 2. Redogörelse och
bedömningsgrunder föreningsstöd år 2022
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