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Motion om att demokratisäkra föreningsstödet
Stockholms stad ger varje år mångmiljonbelopp i stöd till olika föreningar, ofta för sociala
ändamål eller till idrottslivet. Ett rikt och mångfacetterat föreningsliv är omistligt i en
demokrati. Föreningslivet gör det möjligt för människor från olika delar av samhället att
träffas, det lär nuvarande och blivande samhällsmedborgare demokratiska arbetssätt och
värderingar, och föreningars insatser är ovärderliga komplement till de verksamheter som
bedrivs i amian regi.
Samtidigt finns det föreningar som inte alltid själva respekterar demokratiska värderingar. Det
gäller dels det interna funktionssättet, och dels de värderingar som föreningarna och deras
företrädare förmedlar till sina medlemmar och andra som kommer i kontakt med dem.
Idag finns det inget centralt regelverk för föreningsstöd. Varje nämnd får själv bestämma om
reglerna. Det är naturligtvis lämpligt att nämnderna även i fortsättningen har huvudansvaret
för att formulera vilka ändamål som stödet ska gå till och hur prioriteringen ska ske mellan
olika ansökningar. Men vi anser också att det behövs ett centralt regelverk för att
demokratisäkra föreningsstödet.
Det är inte min ambition att här fastställa en lista på exakt hur regelverket ska se ut. Men jag
vill ändå några exempel på centrala punkter som Liberalerna anser att föreningar bör uppfylla
för att komma ifråga för stadens stöd:
* En styrelse utsedd av medlemmarna.
* Ett åtagande att ta ställning för demokrati och alla människors lika värde.
* Ett åtagande att visa hur man arbetar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.
* Nolltolerans mot företrädare (styrelseledamöter och ledande tjänstemän) som uttrycker
åsikter som uppmanar till våld eller som inte är förenliga med alla människors lika värde.
Sådana företrädare ska ombes lämna sina uppdrag.
Minst lika viktigt som själva regelverket är kontrollen av att det efterlevs. Här måste arbetet
bli mycket mer ambitiöst och proaktivt. Liberalerna föreslår att stadsrevisionen får i uppdrag
att regelbundet följa upp de föreningar som får stöd, med omgående början. Föreningar som
till äventyrs inte samarbetar med revisionen ska självklart inte komma ifråga för ekonomiskt
stöd. De extra resurser som stadsrevisionen behöver för detta ändamål bör tas från det
strategiska anslaget för demokratiarbete.
Vi föreslår också att en visselblåsarfunktion införs vid revisionen där medborgare anonymt
kan larma om att något inte står rätt till i föreningarna.
Föreningar som befunnits inte respektera demokratiska värderingar bör inte heller få tillgång
till stadens lokaler för möten eller andra arrangemang.

Avslöjanden om hur företrädare för föreningar som tar emot statligt eller kommunalt stöd ger
uttryck för värderingar som är oförenliga med demokratin undergräver legitimiteten hos och
tilltron till alla former av offentligt föreningsstöd. I förlängningen fläckas civilsamhället som
helhet. Av den anledningen, och för att skydda demokratin mot dess fiender, måste
föreningsstödet demokratisäkras.
Med anledning av det ovan anförda yrkar jag:
Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i enlighet med vad som anförs i
motionen återkomma med förslag på regelverk för att säkerställa att stadens föreningsstöd och
lokaler inte tillfaller eller kan användas av föreningar vars värderingar och arbetssätt inte är
förenliga med demokratiska grundprinciper.
Att kommunfullmäktige uppdrar åt stadsrevisionen att genomföra regelbundet återkommande
granskningar av stödmottagande föreningars efterlevnad av demokratikriteriema i enlighet
med vad som ovan anförs.
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