Farsta stadsdelsförvaltning
Avdelningen för stadsutveckling

Handläggare
Marie Ehrenbåge
Telefon: 0850818251

Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2020/186
Sida 1 (3)
2020-07-22

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2020-08-27

Motion SD om att införa ett ökat
redovisningskrav av kulturstöd
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av motionen från Peter Wallmark och Martin
Westmont, båda Sverigedemokraterna, om att införa ett ökat
redovisningskrav av kulturstöd.
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Wallmark och
Martin Westmont, båda Sverigedemokraterna, att staden ska införa
ett ökat redovisningskrav för kulturstöd. Motionärerna anser att
redovisningen av kulturstödet i dagsläget inte är tillräckligt
omfattande för att upptäcka fusk och andra oegentligheter.
Motionärerna vill se ett utökat redovisningskrav för att försvåra och
förhindra missbruk av stöd från Stockholms stad.
Förvaltningen delar motionärernas inställning att kulturstöd och
andra bidrag ska redovisas men anser att de uppföljningar och
redovisningskrav som staden har är omfattande och tillräckliga för
att upptäcka fusk och oegentligheter.
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Bakgrund och motionen i sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Wallmark och
Martin Westmont, båda Sverigedemokraterna, att staden ska införa
ett ökat redovisningskrav av kulturstöd. Motionärerna anser att
redovisningen av kulturstödet i dagsläget inte är tillräckligt
omfattande för att upptäcka fusk och andra oegentligheter.
Motionärerna vill se ett utökat redovisningskrav för att försvåra och
förhindra missbruk av stöd man får av Stockholms stad.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till ett antal instanser,
bland annat Farsta stadsdelsnämnd, för yttrande senast den 30
augusti 2020.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Farsta stadsdelsnämnd delar varje år ut ett föreningsbidrag till
föreningar med lokal verksamhet. Hur mycket bidrag som fördelas
fastställs av nämnden i den årliga verksamhetsplanen. För att kunna
söka bidrag ska en förening uppfylla både demokrativillkor och
administrativa krav.
Nämnden har följande rutiner för redovisning och återbetalning:
 Föreningar som har fått bidrag är skyldiga att redovisa för
stadsdelsnämnden hur bidraget har använts. Redovisningen
ska ske digitalt via länk på stadens hemsida senast den 31
december samma år.
 Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens
ekonomi. Föreningen ska lämna in det underlag som
förvaltningen begär inom två månader.
 Om en förening lämnat felaktiga uppgifter kan den bli
skyldig att betala tillbaka bidraget. Detsamma gäller om
verksamheten inte har bedrivits på det sätt som föreningen
har beskrivit i sin ansökan eller om bidraget inte redovisas.
Föreningen ska göra den återbetalning som förvaltningen
begär inom två månader.
Nämnden har följande rutiner för kontroll och uppföljning:
 Nämnd och förvaltning har en lång tradition av samverkan
med föreningslivet, vilket leder till nära kontakt och
informationsförmedling.
 Flertalet föreningar som beviljas bidrag lämnar in uppgifter
till förvaltningens kulturkalendarium.
 Förvaltningens bjuder in till öppna möten,
utvecklingskvällar och rådgivning där föreningslivet deltar i
stor utsträckning.
 Handläggare gör både föranmälda och icke aviserade besök
på föreningarnas aktiviteter.
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Förvaltningen delar motionärernas inställning att kulturstöd och
andra bidrag ska redovisas men anser att de uppföljningar och
redovisningskrav som staden har är tillräckliga för att upptäcka fusk
och oegentligheter.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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Jonas Wilhelmsson
Tillförordnad stadsdelsdirektör

Sara Wrethed
Avdelningschef

Bilagor
1. Motion från Peter Wallmark och Martin Westmont, båda SD
2. Villkor för stadsdelsnämndens föreningsbidrag, fastställda den
19 december 2019
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