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Redovisning av föreningsbidrag 2020 som inte
kunnat användas med anledning av Covid-19
Återrapportering enligt uppdrag från nämnden den 28 januari
2021.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande
som redovisning av uppdraget.
Sammanfattning
Vid nämndsammanträdet den 28 januari 2021 gav Södermalms
stadsdelsnämnd förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden
med en översikt över hur mycket pengar föreningarna enligt sina
rapporter inte kunde använda förra året på grund av Covid-19pandemin och som de får behålla 2021, samt hur föreningarna planerar
att använda dessa medel under 2021.
Fem föreningar har redovisat att de har medel över som de vill behålla
för att genomföra aktiviteter 2021. Sammanlagt har föreningarna
redovisat att 63 163 kr inte har kunnat användas under 2020 med
anledning av pandemin. Samtliga ansökningar om att få behålla medel
har beviljats. I övrigt gäller att föreningsbidrag har förbrukats och
använts i enlighet med vad föreningarna uppgett i sina ansökningar.
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Bakgrund
Stadsdelsnämndens stöd till de lokala ideella föreningarna syftar till att
stärka den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet inom stadsdelsområdet. Verksamheterna
och aktiviteterna ska komplettera nämndens kärnverksamheter.
Ansökan om föreningsbidrag görs varje år på hösten och medel
fördelas en gång om året i samband med nämndens antagande av
verksamhetsplan. För år 2020 avsatte nämnden 3 170 000 kr i
föreningsbidrag och summan fördelades till 19 föreningar. Beloppet
betalas ut för hela året som en engångsutbetalning.
Stadsdelsförvaltningen följer upp föreningsbidraget genom att
föreningarna lämnar in en redovisning samt genom uppföljningsmöten
med utvalda föreningar. Om föreningsbidraget inte använts enligt
ansökan eller inte förbrukats under den period bidraget avser ska det
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normalt återbetalas till stadsdelsförvaltningen, enligt nämndens rutiner
för föreningsbidrag.
Med anledning av de utmaningar föreningslivet ställts inför till följd av
Covid-19-pandemin har stadsdelsnämnden medgivit ett tillfälligt
avsteg från rutinerna för föreningsbidrag och att föreningar skulle ges
möjlighet att behålla bidrag som beviljats för år 2020 till år 2021.
Förvaltningen fick efter beslutet i uppdrag att återkomma till nämnden
med en översikt över hur mycket pengar föreningarna enligt sina
rapporter inte kunde använda förra året på grund av pandemin och som
de får behålla 2021, samt hur föreningarna planerar att använda dessa
medel under 2021.
I detta tjänsteutlåtande redovisas uppdraget samt hur det hanterats av
förvaltningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och kansli i
samarbete med förskoleavdelningen, sociala avdelningen och
avdelningen för äldreomsorg. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen och i pensionärsrådet den 12 april och i rådet för
funktionshinderfrågor den 13 april 2021.
Ärendet
Med anledning av de utmaningar föreningslivet ställts inför till följd av
Covid-19-pandemin föreslog förvaltningen på nämndsammanträdet
den 17 december 2020 att stadsdelsnämnden skulle medge ett tillfälligt
avsteg från rutinerna för föreningsbidrag och att föreningar skulle ges
möjlighet att behålla bidrag som beviljats för år 2020 till år 2021.
Förslaget avsåg medel som inte kunnat förbrukas på verksamhet eller
aktiviteter till följd av pandemin. Vid nämndsammanträdet beslutade
nämnden enligt förvaltningens förslag.
De föreningar som beviljats medel för 2020 har därmed i samband med
ordinarie redovisning ombetts specificera vilka effekter pandemin har
haft för verksamheten. De har även ombetts meddela om de önskar
behålla eventuella bidrag som inte förbrukats med anledning av
pandemin, samt, i förekommande fall, beskriva hur medlen ska
användas under 2021.
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Vid nämndsammanträdet den 28 januari 2021 gav stadsdelsnämnden
förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en översikt
över hur mycket pengar föreningarna enligt sina rapporter inte kunde
använda förra året på grund av Covid-19 och som de får behålla 2021,
samt hur föreningarna planerar att använda dessa medel.
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Förvaltningens redovisning
Följande föreningar har redovisat att de har medel över som de vill
behålla för att genomföra aktiviteter 2021. Sammanlagt har
föreningarna redovisat att 63 163 kr inte har kunnat användas under
2020 med anledning av pandemin. Samtliga ansökningar om att få
behålla medel har beviljats. I övrigt gäller att föreningsbidrag har
förbrukats och använts i enlighet med vad föreningarna uppgett i sina
ansökningar.
Förskoleavdelningen
Förening: Kammarmusikens vänner i Allhelgonakyrkan.
Ej förbrukade medel: 10 000 kr.
Föreningen Kammarmusikens vänner planerar att genomföra
barnkonserten under år 2021 med hänsyn till rådande restriktioner.
Tidpunkt för konserten har ännu inte fastställts.
Sociala avdelningen
Förening: Föräldraföreningen för fritidsverksamhet vid
Södermalmsskolan (Bunkern).
Ej förbrukade medel: 10 874 kr.
Verksamheten avser använda summan till ett stort disco när pandemin
och restriktioner utifrån smittspridning så tillåter.
Föreningen Folkrättskretsen i Stockholm inom Röda korset beviljades
50 000kr i föreningsbidrag för år 2020 för att bedriva sin verksamhet
”Språkverkstan” i hyrd lokal på Åsö gymnasium. Syftet med
Språkverkstan är att bedriva organiserad språkträning för nyanlända
och asylsökande. Det stod tidigt under året klart att verksamheten inte
kunde fortsätta bedrivas och föreningen tog aldrig ut sitt beviljade
bidrag. I samband med att redovisningen för år 2020 skulle göras och
nämnden hade fattat beslut om att föreningarna skulle ges möjlighet att
ansöka om att få behålla/skjuta fram icke förbrukat bidrag gavs även
Folkrättskretsen Röda korset samma möjlighet. Föreningen fick
skriftlig information med en tidsfrist inom vilken de skulle inkomma
med en återansökan. Folkrättskretsen Röda korset har inte ansökt om
att få behålla beviljat bidrag från 2020.
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Avdelningen för äldreomsorg
Förening: Anhörigföreningen på Södermalm.
Ej förbrukade medel: 4 869 kr.
Föreningen avser bjuda in föreläsare för dessa pengar.
Förening: Katarina Sofia Väntjänstförening.
Ej förbrukade medel: 1 696 kr.
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Föreningen planerar genomföra en upptaktsträff för volontärer på
odlingslotten på Rackarbacken för dessa medel.
Förening: SPF Seniorerna Katarina Sofia.
Ej förbrukade medel: 35 695 kr.
Föreningen planerar använda pengarna för studiebesök, föredrag,
mingel, fysiska aktiviteter och luncher i slutet av sommaren. Om det
går på grund av pandemin planeras även någon resa under sommaren.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ser att flera föreningar kan komma att ha pengar över
även innevarande år med anledning av att aktiviteter inte kommer att
kunna genomföras på grund av fortsatt pandemi och särskilt då
föreningsbidraget 2021 tillfälligt var 330 000 kr högre jämfört med
2020. I samband med ansökan och fördelning av föreningsbidrag inför
2022 gör förvaltningen därför en uppföljning av föreningarnas prognos
för förbrukade föreningsbidrag för att kunna bedöma hur det ska
hanteras inför 2022.
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Avdelningschef
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