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§8
Riktlinjer för föreningsbidrag
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2020/207

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges budget 2020 ska
kommunstyrelsen, i samarbete med berörda nämnder, ta fram
stadsövergripande riktlinjer för föreningsbidrag som möter stadens
demokrativillkor. Förvaltningen delar de synpunkter som lyfts i
ärendet Stockholms stads riktlinjer avseende förenings- och
kulturbidrag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin (V) anmälde ett särskilt uttalande.
"I förslaget till riktlinjer avseende förenings- och kulturbidrag –
demokrativillkor, går att läsa att ´En förening/organisation som
begår lagbrott eller använder utomparlamentariska metoder för att
uppnå ett politiskt mål kan sägas motarbeta det demokratiska
styrelseskicket och ska inte beviljas bidrag.´
Definitionen av utomparlamentariska aktioner är enligt
Nationalencyklopedin politisk aktivitet utanför det parlamentariska
systemet. Vidare går att läsa att definitionen innefattar:
´I en parlamentarisk demokrati kan det röra sig om fredliga
demonstrationer, kampanjer eller andra opinionsyttringar, ibland
mot parlamentariska beslut. Gränsen mellan legala och illegala
utomparlamentariska aktioner kan ibland vara svår att dra. Tydligt
illegala handlingar är t.ex. våldsamma aktioner och sabotage.´
Dfinitionen av utomparlamentariska metoder innefattar även
fredligt politiskt påverkansarbete, såsom kampanjer och andra
opinionsyttringar. En pensionärsorganisation har exempelvis all rätt
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att dela flygblad och en minoritetsorganisation har rätt att bedriva
opinionsarbete.
Då riktlinjerna syftar till att vara ett stöd i nämndernas arbete med
föreningsbidrag samt förtydliga, och stödja, nämnderna i detta
arbete, så får inte riktlinjerna motverka demokratiskt
påverkansarbete och när politiska partier, från höger till vänster,
delar flygblad – så är det just utomparlamentariskt arbete. Vi menar
att denna skrivning måste förändras eller strykas då den riskerar att
drabba även helt vanliga föreningar som använder sig av fredliga
utomparlamentariska metoder och motverkar då sitt syfte samt
öppnar för oklara tolkningar och godtycklighet i beslutsfattandet."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/207-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Riktlinjer
om föreningsbidrag HÄL
 HL 2020/207-1 Remissbrev - Riktlinjer för föreningsbidrag
 HL 2020/207-1.1 Remissunderlag - Riktlinjer förenings- och
kulturbidrag (SLK tjut)
 HL 2020/207-1.2 Remissunderlag - Stockholms stads
riktlinjer för förenings- och kulturbidrag (Bilaga 1)
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