Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2019-03-26

Dnr KDN 2019/18

§ 32

Ansökan om utvecklingsbidrag från Haninge
föreningsråd

Sammanfattning

Haninge Föreningsråd bildades 2012 och har som syfte att vara
samarbetspartners för anslutna medlemsföreningar gentemot
kommunens tjänstemän och politiker. Föreningsrådet har idag ett
60-tal medlemmar.
Föreningsrådet har inkommit med en ansökan om totalt 161.000 kr
i utvecklingsbidrag fördelat på:
1. 21.100 kr Kontor, internet, bank, årsmöte etc
2. 50.500 kr Sveriges föreningar, utbildningar
3. 36.000 kr Idrott, kultur, social samt serviceutskott
4. 54.000 kr Medlemsmöten, Haningedagen etc
Då det ansökta beloppet överstiger 150 000 kr är det nämnden som
fattar beslut i ärendet.
Förvaltningens synpunkter

Utvecklingsbidragets huvudsakliga syfte är att stödja insatser som
långsiktigt förbättrar föreningarnas verksamhet och utveckling. Då
kompetensutveckling och ledarförsörjning ses som särskilt viktigt
finns två former av bidrag att söka, för verksamhetsutveckling
respektive ledarutveckling.
Bidrag för verksamhetsutveckling ges till insatser för att långsiktigt
förbättra föreningens verksamhet och organisation. Möjliggör även
stöd till informationsinsatser och insatser som möjliggör
spontanaktiviteter.
Bidrag för ledarutveckling ges för utveckling av ledarkompetensen
såväl inom verksamhetskompetens som allmän kompetens inom
ledarskap, likabehandling och föreningskunskap.
Förvaltningen anser följande om de fyra insatser föreningsrådet
sökt bidrag för:
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1. Avser löpande ordinarie kostnader för förening som det inte
finns stöd i reglementet att stödja.
2. Underlag saknas för att verifiera kostnaden/behovet.
Förvaltningen anser att Haninge föreningsråd kan fylla en
viktig funktion i att vara arrangör av övergripande utbildningar
för Haninges föreningsliv och har i dialog med föreningen
uppmanat dem att söka bidrag för utbildningsinsatser när
specifikation och underlag finns att tillgå.
3. I dialog med Föreningsrådet har det framkommit att ansökan
avser främst kostnad för kaffe/smörgås vid utskottens
sammanträden. Förvaltningen anser att 8.000 kr/år kan vara en
skälig kostnad för detta ändamål.
4. Förvaltningen anser att de öppna och kostnadsfria
föreningsfrukostarna fyller en viktig funktion för Haninges
föreningsliv och anser därför att ett bidrag om 20.000 kr är
skäligt för detta ändamål.
Då förvaltningen önskar använda bidragen så att det berikar
kommunens invånare på bästa sätt och komma många till del,
beaktas aktuell ansökan i relation till andra inkomna
bidragsansökningar i bidragskategorin.
Underlag för beslut

- Ansökan om utvecklingsbidrag från Haninge Föreningsråd
- Verksamhetsplan 2019 Haninge Föreningsråd
Förslag till beslut

1. Haninge Föreningsråd beviljas 28.000 kr i utvecklingsbidrag.
Överläggningar i arbetsutskottet

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) meddelar att hon inte deltar i
beslutet.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Haninge Föreningsråd beviljas 28.000 kr i utvecklingsbidrag.
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) deltar ej i beslutet.
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Överläggningar i nämnden

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Dennis Askling (SD) yrkar
avslag till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut arbetsutskottets förslag om att bevilja ansökan med ett belopp om
28.000 kr, samt Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag
om att avslå densamma.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Nämndens beslut

1. Haninge Föreningsråd beviljas 28.000 kr i utvecklingsbidrag.
Reservationer

Marietta de Pourbaix-Lundin (M), Mats Mattsson (M) och Dennis
Askling (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, berörd förening
För verkställighet: Marianne Bergström
För kännedom:
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