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Selektivt föreningsbidrag – december 2016

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden fördelar selektivt föreningsbidrag i enlighet med Förteckning
Förslag till beslut om föreningsbidrag daterad 11 augusti 2016.
Ärendet
I Norra Hisingen har 8 föreningar gjort 15 ansökningar om selektivt föreningsbidrag
med sammanlagt 116 527 kronor. Ansökningarna avser verksamhet som främjar fysisk
aktivitet och folkhälsa, deltagande i av stadsdelen arrangerad torgdag, motverkar
negativ normbildning, aktivitet med syfte att minska utanförskap.
En förening, Kian Iran, har ansökt om bidrag till sin ordinarie verksamhet och
förvaltningen föreslår därför att ansökan avslås.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till beslut om fördelning av 98 127 kronor utifrån
Anvisningar för selektiva föreningsbidrag.
Bakgrund
Enligt nämndens anvisningar för selektiva föreningsbidrag är stöd till föreningar genom
föreningsbidrag ett led i samverkan mellan förvaltningen och det civila samhället och
syftar till att gynna det främjande och förebyggande arbetet i stadsdelen. Nya
anvisningar gäller från i år och 750 tkr i selektivt föreningsbidrag är sökbara av
föreningarna. Selektivt föreningsbidrag kan betalas ut till alla föreningar som uppfyller
kriterierna i anvisningarna.
Konsekvensbeskrivningar
Barnperspektiv
Stadsdelsnämnden har som särskilt prioriterat mål att ”Unga Göteborgares möjligheter
till en rik och meningsfull fritid ska öka”. Meningsfull fritid bidrar till ett positivt
samhällsklimat, förebygger ohälsa och skapar möjlighet till ökad livskvalitet.
De flesta av föreningarna riktar sin verksamhet till barn och ungdomar i Norra Hisingen.
Ansökningarna har skiftande ändamål men gemensamt för samtliga är att de bidrar till
en meningsfull fritid för barn och unga i stadsdelen.
Kriterierna för bidragsberättigade föreningar är i enlighet med Barnkonventionen till
exempel ställs krav på aktivt arbete för jämställdhet, mot kränkningar, våld, missbruk
och droger. Genom bedömningen enligt checklistan säkerställer förvaltningen att
föreningarna arbetar utifrån barnkonventionen.
1(2)

Jämställdhetsperspektiv
Olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha likvärdiga förutsättningar
för en bra fritid. Den främsta möjlighet förvaltningen har att säkerställa att föreningar
främjar jämställdhet är genom de krav som ställs på föreningarna, exempelvis att
föreningen ska arbeta aktivt för jämställdhet och vara organiserad i demokratiska
former.
Förvaltningens överväganden
Förvaltningen har gjort en bedömning av varje ansökan enligt checklista. För de
föreningar som uppfyller kraven har en bedömning gjorts av om det ansökta beloppet är
rimligt i förhållande till den aktivitet som ansökan avser eller inte. I bedömningen tas
hänsyn till målgrupp, ålder och kön, hur många som beräknas delta, omfattning i tid,
jämförelse med andra ansökningar men också att det förebyggande och främjande
arbetet i stadsdelen gynnas. De ansökningar som förvaltningen föreslår ska beviljas
främjar därmed barn och unga samt jämställdhet.
Samtliga sökande föreningar uppfyller de grundläggande kraven i anvisningarna för att
få selektiva föreningsbidrag. Av de aktiviteter och projekt som föreningarna söker
föreningsbidrag för ligger 3 av 15 ansökningar inte inom ramen för nämndens
anvisningar. Förvaltningen har i dessa fall gjort bedömningen att det sökta bidraget inte
är rimligt i förhållande till aktiviteten eller inte är godkänt enligt anvisningarna och
reducerat beloppet eller föreslagit avslag.
Förslaget till beslut innebär att 98 127 kronor av nämndens medel för selektiva
föreningsbidrag tas i anspråk. Detta innebär att de pengar som avsatts i budget 2016
överskrids med drygt 25 000 kronor. Dessa tas från prövapå- verksamheten som ska
utvecklas i samarbete med föreningarna som ännu inte har kommit igång varför
pengarna inte kommer att användas fullt ut under 2016. Förvaltningen har då valt att
använda en del av pengarna för prövapåverksamheten mot att avslå alternativt sätta ned
det selektiva bidraget utifrån inkomna ansökningar och bedömer att inkomna
ansökningar kan beviljas i den utsträckning som föreslås i bilagd förteckning.
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