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§ 13
Motion om att införa ett ökat redovisningskrav av
kulturstöd
ÖST 2020/269

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
2. Omedelbar justering
Sammanfattning av ärendet
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.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Yrkande
Göran Ek (SD) yrkar att stadsdelsnämnden föreslår att
kommunfullmäktige bifaller motionen samt att därutöver anföra:
Varje år fördelar Stockholmsstad skattemedel i form av kulturstöd.
Trots stadens uppföljningar och redovisningskrav har det
förekommit att organisationer och föreningar som tilldelats bidrag
har brustit i redovisningen kring hur stödet har använts.
Vi anser därför att befintliga redovisningskrav av kulturstöd inte är
tillräckligt omfattande. Därför krävs utökade redovisningskrav för
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att försvåra och förhindra missbruk av det stöd som betalas ut av
Stockholms stad.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förvaltninges förslag till beslut mot yrkandet
från Göran Ek (SD) och fann att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
Reservation
Göran Ek (SD) reserverar sig mot beslutet.

Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/269-2 Tjänsteutlåtande: Motion om att införa ett
ökat redovisningskrav av kulturstöd
 ÖST 2020/269-1.1 Motion om att införa ett ökat
redovisningskrav av kulturstöd
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