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Hantering av återredovisning och återkrav av
föreningsbidrag för år 2020 med anledning av
Covid-19 och coronaviruset
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att beviljade
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020, inte ska
återkrävas för de fall där aktiviteter inte kunnat genomföras
som en följd av coronaviruset och Covid-19.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till
förvaltningen att i dialog med berörda föreningar se över
möjligheterna till andra aktiviteter anpassade till rådande
situation.
Sammanfattning
Med anledning av den pågående covid-19-pandemin påverkas även
det lokala föreningslivet. Möjligheterna att genomföra planerade
aktiviteter har i många fall minskat, eller försvunnit helt. Detta
beror dels på att målgrupperna inte har möjlighet att delta i
aktiviteterna, dels på att de frivilliga krafter som ansvarar för
aktiviteterna inte kan utföra sina uppdrag. Situationen innebär också
att föreningarnas möjligheter till administration är begränsade.
Förvaltningen har kontaktats av flera föreningar som informerat om
att de har utmaningar när det gäller såväl utförandet av aktiviteter
som för administrationen kring redovisningar.
Enligt nämndens riktlinjer för föreningsbidrag ska en organisation
återbetala de medel som inte förbrukats under den period som
bidraget avser, om inte förvaltningen skriftligen meddelar annan
hantering. Återstående pengar får inte användas för annat ändamål.
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Förvaltningen föreslår mot bakgrund av rådande situation att
stadsdelsnämnden beslutar att beviljade bidrag för verksamhetsåret
2020, inte ska återkrävas om aktiviteter inte kunde genomföras på
grund av effekterna av coronaviruset och Covid-19.
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Förvaltningen föreslår även att nämnden beslutar att uppdra till
förvaltningen att i dialog med berörda föreningar se över
möjligheterna till andra aktiviteter anpassade till rådande situation.
Bakgrund
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har den 2 december 2019 fattat
beslut om föreningsbidrag för 2020. Enligt nämndens riktlinjer för
föreningsbidrag syftar stadsdelsnämndens stöd till det lokala ideella
föreningslivet till att stärka den ideella sektorns förutsättningar att
erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet inom
stadsdelsområdet. De bidragsberättigade organisationernas
verksamhetsinnehåll ska innebära en förstärkning av, och ett stöd
till, nämndens kärnverksamhet. Deras verksamhet ska på så sätt
skapa ett mervärde för stadsdelen. Ansökan om föreningsbidrag
görs varje år och medel fördelas en gång om året. För 2020 ska
föreningar återredovisa beviljat bidrag senast sista februari 2021.
Enligt nämndens riktlinjer för föreningsbidrag är den övergripande
målsättningen med föreningsbidraget:
 Att öka jämställdheten i stadsdelen.
 Att öka kulturella och publika evenemang i stadsdelsområdet.
 Att det bedrivs öppen verksamhet för barn och ungdomar som
främjar jämlika uppväxtvillkor för unga och där de kan få vara
mer delaktiga i utvecklingen av sitt närområde och i formandet
av mötesplatser.
 Att öka tryggheten i stadsdelsområdet.
 Att främja och utveckla miljö- och klimatarbetet i
stadsdelsområdet.
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För 2020 har nedanstående föreningar beviljats föreningsbidrag:
DHR-västerortssektionen
5 000
KFUM zlip road
10 000
Global Village
100 000
Gulan förening
10 000
Hjulsta somaliska föräldraförening
50 000
Internationella bekantskaper
150 000
Järva folkets park
100 000
Somaliska autism och aspergerföreningen 80 000
Somaliska föräldra- och
260 000
modersmålsföreningen
Spånga Blåband
100 000
Spånga folkdansgille
20 000
Spånga företagarförening
150 000
Spånga trygghetsringning
30 000
Spånga 4-H
100 000
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Tensta familjer och ungdom
Tensta kvinno- och tjejjour
Tensta Unga örnar
Äldrekontakt

50 000
150 000
10 000
10 000

Förutom dessa föreningar har stadsdelsnämnden även fattat beslut
om IOP med Verdandi, Kvinnocenter Tensta-Hjulsta, Spånga
Blåband samt Grannstöd Spånga-Tensta.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelningen kansli och kommunikation.
Ärendet
Enligt nämndens riktlinjer för föreningsbidrag ska en organisation
återbetala de medel som inte förbrukats under den period som
bidraget avser, om inte förvaltningen skriftligen meddelar annan
hantering. Återstående pengar får inte användas för annat ändamål.
Förvaltningen kan därutöver hålla inne eller återkräva bidraget om
 organisationen inte följer riktlinjerna
 felaktiga uppgifter lämnats i ansökan eller redovisning
 om det skett väsentliga avsteg från vad som uppgivits i
ansökan utan att detta meddelats och godkänts av
förvaltningen
 om planerad verksamhet som bidrag erhållits för inte
genomförts
 om verksamheten inte återredovisas inom utsatt tid.
Pandemins effekter på föreningslivet
Med anledning av den pågående covid-19-pandemin påverkas även
det lokala föreningslivet. Möjligheterna att genomföra planerade
aktiviteter har i många fall minskat, eller försvunnit helt. Detta
beror dels på att målgrupperna inte har möjlighet att delta i
aktiviteterna, dels på att de frivilliga krafter som ansvarar för
aktiviteterna inte kan utföra sina uppdrag. Situationen innebär också
att föreningarnas möjligheter till administration är begränsade.
Förvaltningen har kontaktats av flera föreningar som informerat om
att de har utmaningar när det gäller såväl utförandet av aktiviteter
som för administrationen kring redovisningar.
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Synpunkter och förslag
Stadens krisledningsnämnd har fattat ett antal beslut som rör
lättnader för det lokala näringslivet, med den generella innebörden
att alla stadens förvaltningar och bolag ska underlätta för företag i
den uppkomna situationen. Någon motsvarande formulering finns
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inte för föreningar. Vissa nämnder har inom ramen för sina uppdrag
kommunicerat att föreningar inte kommer att återkrävas beviljat
stöd till verksamheter som inte kunnat genomföra planerade
aktiviteter på grund av effekterna av pandemin.
Enligt gällande riktlinjer ska förvaltningen återkräva beviljat bidrag
om hela eller delar av beslutade aktiviteter inte kan genomföras.
Förvaltningen föreslår mot bakgrund av rådande situation att
stadsdelsnämnden beslutar att beviljade bidrag för verksamhetsåret
2020, inte ska återkrävas för de fall där beviljade aktiviteter inte
kunnat genomföras på grund av effekterna av coronaviruset och
Covid-19.
Återredovisning av föreningsbidragen sker i samband med ordinarie
redovisning senast sista februari 2021, där också de verksamheter
och aktiviteter som kunnat genomföras i enlighet med beviljad plan
redovisas.
Förvaltningen föreslår även att nämnden beslutar att uppdra till
förvaltningen att i dialog med berörda föreningar se över
möjligheterna till andra aktiviteter anpassade till rådande situation.

Fredrik Jurdell
Stadsdelsdirektör
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