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Sammanfattning
Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont (SD) föreslår i en
motion att berörda parter ska få i uppdrag att utreda hur mer
omfattande uppföljningar och redovisningskrav avseende
kulturstödet kan införas. Enligt motionen har vissa av de
organisationer/föreningar som har tilldelats stöd brustit i
redovisningen kring hur stödet har använts.
Kulturförvaltningen genomför omfattande granskningar av de
sökande i handläggningen av kulturstödsansökningar.
Förvaltningen ställer även tydliga krav på redovisning av beviljat
stöd samt genomför fördjupade analyser och kontinuerlig
bevakning av arrangemang som fått stöd. På detta sätt når
förvaltningen tillräckligt djupt för att kunna bedöma om en
stödmottagare har uppfyllt villkoren för stöd. Förvaltningen
bedömer därmed att det idag inte finns behov av mer omfattande
uppföljningar och redovisningskrav avseende kulturstödet.

Underlag för beslut
Remiss av Motion om att införa ett ökat redovisningskrav av
kulturstöd (Dnr KS 2020/394). Remissen inkom till förvaltningen
stockholm.se
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den 31 mars 2020. Remisstiden sträcker sig till den 30 augusti
2020.

UTLÅTANDE
Remissen
Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont (SD) föreslår i en
motion att berörda parter får i uppdrag att utreda hur mer
omfattande uppföljningar och redovisningskrav avseende
kulturstödet kan införas. Motionärernas uppfattning är att vissa
organisationer som har tilldelats bidrag har brustit i
redovisningen kring hur stödet har använts. Motionärerna menar
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 Stockholms stad.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kulturstrategiska staben i samarbete
med kulturförvaltningens övriga avdelningar.

Bakgrund
Kulturförvaltningen fördelar årligen ca 200 mnkr i stöd till
kulturella evenemang/verksamheter och till civilsamhällets
kulturaktörer. Då stöden finansieras av skattemedel är det av vikt
att redovisningen av stöden fungerar väl och förhindrar att stöden
inte missbrukas.
Kulturförvaltningen handläggning av kulturstöden följer en tydlig
arbetsordning samt formella krav och kriterier. Det viktigaste
ledet i granskningsprocessen av en kulturaktör, och dennes
ansökan, sker inför varje beslutstillfälle för beviljande av stöd.
Varje ansökan granskas noga i förhållande till de generella
villkor som gäller för kulturförvaltningens samtliga stödformer.
De generella villkoren ställer krav på att stödmottagare ska följa
svensk lagstiftning, likabehandlingsprinciper och demokratiska
principer. Samtliga av dessa villkor måste vara uppfyllda innan
en ansökan kan prövas mot de särskilda kriterier som gäller för
vart och ett av de olika stöden.
Kulturförvaltningen ställer även omfattande krav på redovisning
av mottaget stöd. Förvaltningens handläggare ansvarar för att
kontrollera och följa upp att beviljade stöd redovisas i enlighet
med förvaltningens anvisningar. Kulturförvaltningen gör
fördjupade analyser av ett urval av de organisationer som får
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stöd. Detta sker med hjälp av externa konsulter. Alla sökande
förbinder sig att vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som
visar hur beviljat stöd använts och hur verksamhet bedrivs.
Utöver detta genomför kulturförvaltningens medarbetare löpande
besök hos stödmottagare. Dessa besök möjliggör en insyn i
verksamheterna.
Stadsrevisionerna godkände förvaltningens processer med dess
kontrollfunktioner för kulturstöden vid den senaste granskningen
2016. En ny granskning kommer att ske i år.

Förvaltningens synpunkter och
ställningstaganden
Kulturförvaltningen genomför omfattande granskningar av de
sökande i handläggningen av kulturstödsansökningar.
Förvaltningen ställer även tydliga krav på redovisning av beviljat
stöd samt genomför fördjupade analyser och kontinuerlig
bevakning av arrangemang som fått stöd. På detta sätt når
förvaltningen tillräckligt djupt för att kunna bedöma om en
stödmottagare har uppfyllt villkoren för stöd. Förvaltningen
bedömer därmed att det idag inte finns behov av mer omfattande
uppföljningar och redovisningskrav avseende kulturstödet.

Bilagor
Remiss av Motion om att införa ett ökat redovisningskrav av
kulturstöd (Dnr KS 2020/394).

