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Remiss om Riktlinjer avseende förenings- och
kulturbidrag - demokrativillkor
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2020/410
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning
I enlighet med kommunfullmäktiges budget 2020 har
stadsledningskontoret, i samarbete med berörda nämnder, tagit fram
stadsövergripande riktlinjer för förenings- och kulturbidrag. Detta
för att säkerställa att bidrag inte ges till föreningar och
organisationer som har en verksamhet som strider mot samhällets
grundläggande värderingar om respekt för alla människors lika
värde och enskildas grundläggande fri- och rättigheter. De
stadsövergripande riktlinjerna föreslås vara ett stöd i nämndernas
arbete med förenings- och kulturbidrag.
Förvaltningen ser positivt på att det tagits fram stadsövergripande
gemensamma riktlinjer för förenings- och kulturbidrag. Det är
viktigt att alla nämnder som fördelar förenings- eller kulturbidrag
utgår från gemensamma riktlinjer för att säkerställa att inga bidrag
ges till föreningar eller organisationer som inte står bakom de
demokratiska villkoren.
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Förvaltningen har lokala rutiner och riktlinjer för hantering och
uppföljning av föreningsbidrag. Dessa riktlinjer stämmer till stor del
överens med de föreslagna riktlinjerna och förvaltningen avser att
göra eventuella revideringar under hösten för att säkerställa att de
överensstämmer med de stadsövergripande riktlinjerna.
Utöver riktlinjerna önskar förvaltningen att staden även utreder en
samordning mellan nämndernas olika system för förenings- och
kulturbidrag samt utvecklar ett digitalt ansökning- och
uppföljningssystem.
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Bakgrund
I enlighet med kommunfullmäktiges budget 2020 ska
kommunstyrelsen, i samarbete med berörda nämnder, ta fram
stadsövergripande riktlinjer för föreningsbidrag som möter stadens
demokrativillkor. Under 2019 har samråd skett med
stadsledningskontorets juridiska avdelning,
arbetsmarknadsförvaltningen, idrottsförvaltningen,
kulturförvaltningen samt stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och
Spånga-Tensta i arbetet med att ta fram en vägledning avseende
förenings- och kulturbidrag.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ”Stockholms stads
riktlinjer avseende förenings- och kulturbidrag” till samtliga
stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, kulturnämnden,
kyrkogårdsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden,
äldrenämnden och idrottsnämnden för yttrande den 1 september
2020.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för barn och unga.
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Ärendet
I stadens riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism
framgår att inga stöd i form av ekonomiska bidrag skall ske från
staden till någon aktör som inte står bakom den demokratiska
rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet
mellan kvinnor och män.
För att säkerställa att bidrag inte ges till föreningar och
organisationer som har en verksamhet som strider mot samhällets
grundläggande värderingar om respekt för alla människors lika
värde och enskildas grundläggande fri- och rättigheter har
stadsledningskontoret tagit fram förslag till stadsövergripande
gemensamma riktlinjer avseende förenings- och kulturbidrag.
De stadsövergripande riktlinjerna föreslås vara ett stöd i
nämndernas arbete med föreningsbidrag, det är dock nämndernas
egna riktlinjer eller rutiner för hantering av föreningsbidrag som
förtydligar syftet med respektive förenings- och kulturbidrag.
Enligt de föreslagna riktlinjerna ska alla berörda nämnder föra in ett
demokrativillkor i sina riktlinjer eller rutiner för handläggning av
förenings- och kulturbidrag. Demokrativillkoret konkretiseras i
riktlinjerna genom att bidrag inte ska lämnas till en förening eller
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organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen
för verksamheten
1. Utövar våld, tvång eller hot eller på annat sätt otillbörligt
sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
2. Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om
alla människors lika värde,
3. Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden
som anges i 1 eller 2, eller
4. Motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
I de föreslagna riktlinjerna framgår det hur demokrativillkoret ska
säkerställas och vilken information som ska kontrolleras i samband
med ansökan om förenings- och kulturbidrag.
Stadsledningskontoret framhåller att de föreslagna riktlinjerna
stödjer arbetet med att uppnå Stockholms stads verksamhetsmål 2.4.
Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark
besöksnäring samt 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt
till största nytta för stockholmarna.
Stadsledningskontoret bedömer att riktlinjerna inte får några
konsekvenser gällande befintlig organisation eller ekonomi i form
av ökade driftkostnader.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på att det tagits fram stadsövergripande
gemensamma riktlinjer för förenings- och kulturbidrag. Det är
viktigt att alla nämnder som fördelar förenings- eller kulturbidrag
utgår från gemensamma riktlinjer för att säkerställa att inga bidrag
ges till föreningar eller organisationer som inte står bakom de
demokratiska villkoren.
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Förvaltningen har lokala rutiner och riktlinjer för hantering och
uppföljning av föreningsbidrag, dessa riktlinjer stämmer till stor del
överens med de föreslagna riktlinjerna. Bland annat finns krav på
att föreningar ska arbeta i överenstämmelse med de demokratiska
villkoren samt om företrädare för föreningen utrycker åsikter i strid
med de demokratiska villkoren ska personen i fråga omgående
uppmanas att lämna sitt uppdrag och föreningen får inte anlita eller
samverka med organisationer eller personer som uttrycker åsikter i
strid med ovan.
Under 2018 tog förvaltningen även fram ”Samverkansformer med
civilsamhället” som syftar till att främja och skapa jämlika
förutsättningar för det lokala civilsamhället, kvalitetssäkra och
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effektivisera hanteringen av föreningsbidrag samt fördjupa
kunskapen om det civila samhället på lokal nivå.
Revideringar av lokala riktlinjer kommer ske under hösten för att
säkerställa att de överensstämmer med de stadsövergripande
riktlinjerna.
Utöver riktlinjerna önskar förvaltningen att staden även utreder
möjligheten till en samordning mellan nämndernas olika system för
förenings- och kulturbidrag samt utvecklar ett digitalt ansökningsoch uppföljningssystem. Utredningen ska syfta till att utveckla samt
förenkla för föreningslivet att få kontakt med Stockholms stad samt
underlätta för en mångfald av föreningar att ansöka om föreningsoch kulturbidrag. Ett samordnat system kan underlätta för både
föreningar och handläggare avseende handläggning, beslut och
uppföljning samt lättare möjliggöra transparens och likabehandling
för föreningarna.
Särskilda medskick avseende ” Riktlinjer avseende förenings- och
kulturbidrag – demokrativillkor”:
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Förvaltningen önskar ett förtydligande under rubriken
”Granska övriga inkomna uppgifter” vems uppgifter som
efterfrågas. Vid punkten ”skulder hos kronofogden” är det
otydligt huruvida det är föreningens eller
firmatecknare/styrelsens uppgifter som efterfrågas.



Förvaltningen anser inte att det är nödvändigt att begära in
personnummer på firmatecknare vid en ansökan. Denna
punkt bör flyttas till rubriken ” Utöver ovan information kan
även följande information inhämtas”. Om
kommunfullmäktige anser att personnummer bör inhämtas
efterfrågar förvaltningen rutiner för att säkerställa att
dataskyddslagstiftningen GDPR efterföljs.



Under rubriken ”Vid ansökningar om bidrag avseende mer
än ett halvt prisbasbelopp” står det ”Vilken kompetens,
kvalifikationer och erfarenhet har ledare och företrädare att
leda och genomföra projektets/verksamhetens aktiviteter?”.
Förvaltningen anser att det är föreningens ansvar att ledare
och företrädare har kompetens, kvalifikationer och
erfarenhet. Om ovisshet kring detta uppstår bör föreningen
föra en dialog med förvaltningen.
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