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Införa ett ökat redovisningskrav av kulturstöd motion från (SD)
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.

Sammanfattning
Förvaltningen anser att kommunfullmäktiges förslag till ”Riktlinjer
för Stockholms stads arbete med förenings- och kulturbidrag”, som
är ute på remiss, innehåller det som motionärerna efterfrågar.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd arbetar redan idag till stora
delar utifrån de föreslagna riktlinjerna. Det viktigaste arbetet görs i
bedömningen innan bidrag fördelas och detta lägger grunden för
uppföljningens kvalitet.
Bakgrund
Förvaltningen har fått en remiss från kommunstyrelsen att svara på
tillsammans med stadsledningskontoret, kulturnämnden, Farsta och
Östermalms stadsdelsnämnder.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen förskola.
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Ärendet
Motionärerna Peter Wallmark och Martin Westmont båda (SD) vill
införa ökat redovisningskrav av kulturstöd. De anser att redovisning
av kulturstöd inte är tillräckligt omfattande och vill se ett utökat
redovisningskrav för att förhindra och försvåra missbruk.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt kommunfullmäktiges budget 2020 ska
kommunstyrelsen, i samarbete med berörda nämnder, ta fram
stadsövergripande riktlinjer för föreningsbidrag som möter stadens
demokrativillkor. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har fått
ett ärende på remiss om riktlinjer för förenings- och kulturbidrag för
yttrande tillkommunstyrelsen. Ärendet behandlas 16 juni 2020.
Innehåll i gemensamma riktlinjer
Av riktlinjerna framkommer att nämnderna ska föra in ett
demokrativillkor i sina riktlinjer eller rutiner för handläggning av
förenings- och kulturbidrag. Demokrativillkoret konkretiseras i
riktlinjerna men även kontroll och granskning av föreningens
uppgifter både vad gäller demokrativillkor, redovisning av
föreningsadministration och ekonomi. Om förening beviljas bidrag
ska en plan för uppföljning beskrivas i beslutet. Respektive nämnd
beslutar om former för uppföljning samt dess innehåll,
uppföljningen ska dock innehålla en ekonomisk redovisning samt
uppgifter om huruvida syftet med bidraget har uppnåtts.
Om planen för uppföljning inte följs eller bidraget inte används på det
sätt som beskrivs i ansökan ska nämnden kräva återbetalning av
bidraget. Nämnden ska ha en skrivning i riktlinjer eller rutiner och
ansökningsformuläret där detta framgår. Om bidraget inte används i
enlighet med ansökans beskrivning har nämnd eller bolag rätt att
återkräva bidraget. Polisanmälan ska alltid övervägas vid misstanke
om brott.

Dokumentation från ansökan till beslut
Ansökan hanteras enligt gängse rutin. Nämnden ska dokumentera
vilken bedömning som gjorts och om klargörande möte genomförts
och i så fall i korthet vad som framgick vid mötet.
Rutin för svårbedömda ärenden
Inom ramen för varje nämnd används den interna arbetsgången
avseende bedömningar och beslut kopplat till förenings- och
kulturbidrag. Om förvaltningschefen bedömer att ett ärende bör ses
ur ett stadsövergripande perspektiv eller av annan anledning önskar,
finns möjlighet att samråda med stadsledningskontoret inför beslut.
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Förvaltningen anser att förslaget ”Riktlinjer för Stockholms stads
arbete med förenings- och kulturbidrag” innehåller det som
motionärerna efterfrågar. Det viktigaste arbetet görs i bedömningen
innan bidrag fördelas och detta lägger grunden för uppföljningens
kvalitet. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd arbetar redan idag
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till stora delar utifrån de föreslagna riktlinjerna. Stadsdelen
kontrollerar noga att det i föreningens stadgar och program anges att
de arbetar utifrån stadsdelsförvaltningens villkor och regler för
föreningsstöd. Det vill säga att verksamheten är ideell och
uppbyggd på demokratiska principer och värderingar och att
inriktning ligger i linje med stadens policy för jämställdhet,
jämlikhet och tillgänglighet och är fri från våld och diskriminering.
Grund för nämndens beslut dokumenteras. I Hägersten-Liljeholmen
stadsdel hanteras mindre belopp av föreningsbidrag. Föreningar
måste redogöra för hur de använt erhållna medel efter året slut. Mer
omfattande kontroller eller stickprov sker på förekommen
anledning.
Att kunna samråda med stadsledningskontoret om ärendet ses ur ett
stadsövergripande perspektiv eller av annan anledning tror
förvaltningen kommer stärka stadsdelarnas arbete, samsyn och
gemensamma rutiner.
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stadsdelsdirektör
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avdelningschef
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