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Motion om att införa ett ökat redovisningskrav av
kulturstöd
Yttrande till kommunstyrelsen angående remiss KS 2020/394
Förslag till beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
Östermalms stadsdelsnämnd har fått ”Motion om att införa ett ökat
redovisningskrav av kulturstöd” på remiss för yttrande till
kommunstyrelsen senast 30 augusti 2020.
I motionen, som väckts av Peter Wallmark och Martin Westmont
båda SD, beskrivs att redovisningen av kulturstöd som staden
tilldelar föreningar/organisationer i dagsläget inte är tillräckligt
omfattande för att upptäcka fusk och andra oegentligheter.
Motionärerna vill därför se ett utökat redovisningskrav för att
försvåra och förhindra missbruk av stöd som erhållits från staden,
och föreslår att berörda parter utreder hur mer omfattande
uppföljningar och redovisningskrav avseende kulturstödet kan
införas.
Östermalms stadsdelsnämnd har även fått stadsövergripande
riktlinjer avseende förenings- och kulturbidrag samt
lokalupplåtelser på remiss. Förvaltningens bedömning är att de nya
riktlinjerna kommer att bidra till att stadens uppföljning av bidrag
till föreningar/organisationer förbättras, och att en utredning om
mer omfattande uppföljningar och redovisningskrav som
motionärerna föreslår därför inte behöver genomföras.
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Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
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Bakgrund
Östermalms stadsdelsnämnd har fått ”Motion om att införa ett ökat
redovisningskrav av kulturstöd” på remiss för yttrande till
kommunstyrelsen senast 30 augusti 2020.
Övriga remissinstanser är stadsledningskontoret, kulturnämnden,
Farsta stadsdelsnämnd och Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kvalitetsavdelningen.
Ärendet
I motionen, som väckts av Peter Wallmark och Martin Westmont
båda SD, beskrivs att det i vissa fall har förekommit att
organisationer/föreningar som tilldelats bidrag i form av kulturstöd
från Stockholms stad har brustit i redovisningen kring hur stödet har
använts. Motionärerna anser att redovisningen av kulturstöd i
dagsläget inte är tillräckligt omfattande för att upptäcka fusk och
andra oegentligheter. De vill därför se ett utökat redovisningskrav
för att försvåra och förhindra missbruk av stöd som erhållits från
staden.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att berörda
parter utreder hur mer omfattande uppföljningar och
redovisningskrav avseende kulturstödet kan införas.
Synpunkter och förslag
I Stockholms stads budget 2020 framgår att nämnder och
bolagsstyrelser genom uppföljning ska säkerställa att ekonomiska
bidrag, tillgång till lokaler och föreningsbidrag inte går till någon
aktör med odemokratiska värderingar eller aktörer som uppmuntrar
eller möjliggör våldsbejakande extremism.
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att i samarbete med berörda
nämnder ta fram stadsövergripande riktlinjer för föreningsbidrag
och lokaluthyrning som möter stadens demokrativillkor.
Östermalms stadsdelsnämnd har fått riktlinjerna på remiss.
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Av riktlinjerna framgår bland annat att föreningar/organisationer
som ansöker om bidrag ska ha en kvalitativ beskrivning av alla
projektets/verksamhetens faser, däribland uppföljning. Vidare
framgår att om föreningen/organisationen beviljas bidrag ska en
plan för uppföljning göras. Respektive nämnd beslutar om formerna
för uppföljningen samt dess innehåll, uppföljningen ska dock
innehålla en ekonomisk redovisning samt uppgifter om huruvida
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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 ansökningsformulär där detta
framgår.
Förvaltningens bedömning är att de nya riktlinjerna kommer att
bidra till att stadens uppföljning av bidrag till
föreningar/organisationer förbättras, och att en utredning om mer
omfattande uppföljningar och redovisningskrav som motionärerna
föreslår därför inte behöver genomföras.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
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