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§ 14
Stockholms stads riktlinjer för förenings- och
kulturbidrag
ÖST 2020/321

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Omedelbar justering
Sammanfattning av ärendet
Östermalms stadsdelsnämnd har fått remiss av ”Riktlinjer avseende
förenings- och kulturbidrag – demokrativillkor” för yttrande till
kommunstyrelsen senast 1 september. Riktlinjerna ska vara ett stöd
i nämndernas arbete med föreningsbidrag. I riktlinjerna förtydligas
hur och vilken information som ska inhämtas när en
förening/organisation ansöker om bidrag samt en stadsövergripande
rutin för hur svårbedömda ärenden ska hanteras. För att säkerställa
att bidrag inte ges till föreningar/organisationer som har en
verksamhet som står i strid med samhällets grundläggande
värderingar om respekt för alla människors lika värde och enskildas
grundläggande fri- och rättigheter ska nämnderna i sina riktlinjer
eller rutiner för handläggning av föreningsbidrag införa ett
demokrativillkor. Förvaltningen ser positivt på att
stadsövergripande riktlinjer för föreningsbidrag som möter stadens
demokrativillkor tas fram. Förvaltningen välkomnar även att
riktlinjerna bidrar till större enhetlighet i ansöknings- och
bedömningsprocessen bland bidragsgivande nämnder i staden och
att en rutin för hur svårbedömda ärenden ska hanteras tagits fram.
Förvaltningen har en synpunkt som rör personuppgiftsinsamling
och anser att personnummer endast bör inhämtas utifrån behov,
samt att syftet med insamlingen och hur nämnderna ska hantera
uppgifterna behöver tydliggöras.
Förvaltningen föreslår Östermalms stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Yrkande
Stephanie Branzell m.fl. (V) yrkar att delvis godkänna
förvaltningens förslag till beslut sant därutöver utöver anföra;
Vi är positiva till att demokrativillkor införs i riktlinjerna, i en tid
där vi behöver slå vakt om våra grundläggande demokratiska
principer. Vi dock anser att förslaget väcker en del frågor som bör
redas ut för att riktlinjerna ska vara behjälpliga i förvaltningens
arbete vid bedömningar av ansökningar om föreningsbidrag.
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I förslaget till riktlinjer avseende förenings- och kulturbidrag och de
demokrativillkor som ställs, 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.”
Vi anser att det är problematiskt att riktlinjerna likställer
'utomparlamentariska metoder' med ett motarbetande av det
demokratiska styrelseskicket, utan att klargöra vad man menar med
utomparlamentarisk. Då definitionen av utomparlamentariska
metoder även innefattar fredligt politiskt påverkansarbete, såsom
kampanjer och andra opinionsyttringar, så innebär det att om
nämnden bifaller denna skrivning riskerar ett antal av de föreningar
som idag får föreningsbidrag att inte ha rätt till dem framöver. En
pensionärsorganisation har till exempel all rätt att dela ut flygblad
och en minoritetsorganisation har rätt att bedriva opinionsarbete om
mänskliga rättigheter.
Självfallet behöver man å det starkaste tydliggöra och markera att
våld mot politiska motståndare är förkastligt och inte under några
omständigheter är något som hör hemma i ett demokratiskt
samhälle – men vi är av den meningen att texten måste preciceras
då den riskerar att drabba helt vanliga föreningar i civilsamhället
som använder sig av fredliga utomparlamentariska metoder. Vi vill
till exempel påminna om att när politiska partier, från höger till
vänster, delar ut flygblad så är det utomparlamentariskt arbete.
Då riktlinjerna syftar till att vara ett stöd i nämndernas arbete med
föreningsbidrag samt förtydliga, och stödja, nämnderna i detta
arbete, så motverkar denna typ av skrivningar sitt syfte och öppnar
för oklara tolkningar och godtycklighet i beslutsfattandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förvaltninges förslag till beslut mot yrkandet
från Stephanie Branzell m.fl. (V) och fann att nämnden beslutat i
enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Stephanie Branzell m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/321-2 Tjänsteutlåtande: Riktlinjer avseende
förenings- och kulturbidrag - demokrativillkor
 ÖST 2020/321-1.2 Riktlinjer för förenings- och kulturbidrag
- demokrativillkor
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