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§ 14
Inför ett ökat redovisningskrav av kulturstöd – motion
från (SD)
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2020/181

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion av Sveridemokraterna vill de se ett ökat
redovisningskrav av kulturstöd. Förvaltningen anser att
kommunfullmäktiges förslag till ”Riktlinjer för Stockholms stads
arbete med förenings- och kulturbidrag”, innehåller det som
motionärerna efterfrågar. Nämnden 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.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström (M), Johan Vesterlund (C),
tjänstgörande ersättarna Emilia Bergius (MP) och Lolita Lovén
Johnsen (KD), Maria Ljuslin (V) samt Eva Fagerhem (S) föreslog
att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Henrik Åkerlund (SD) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Henrik Åkerlund (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"Att motionen tillstyrks
Därutöver vill vi anföra följande:
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I svaret till motionen skriver förvaltningen att kommunstyrelsen
tillsammans med berörda nämnder enligt kommunfullmäktiges
budget för 2020, ska utforma övergripande riktlinjer för utbetalning
av föreningsbidrag och till övriga organisationer.
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till dessa riktlinjer och vår
förhoppning är att dessa riktlinjer ska säkerställa att ekonomiska
medel betalas ut på goda grunder i enlighet med de krav som ställs
på respektive organisation/förening.
Vi vill även understryka att betydelsen av att handläggningen bör
ske konsekvent i linje med de åtgärder som förvaltningen redogör
för när en ansökan om ekonomiska medel behandlas och
kontrolleras."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/181-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Ökat
redovisningskrav av kulturstöd
 HL 2020/181-1 Remissbrev -Inför ett ökat redovisningskrav
av kulturstöd
 HL 2020/181-1.1 Motion om att införa ett ökat
redovisningskrav av kulturstöd
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