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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-21 kl. 15:00-15:12

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Eva Marie Tancred (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
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Remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället (SOU 2019:35)

STK-2019-1012
Sammanfattning

Kulturdepartementet har berett Malmö stad möjlighet att yttra sig över betänkandet
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35). Syftet med utredningen har varit att
säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets
grundläggande värderingar så som de formuleras i regeringsformen och i de internationella
konventionerna om mänskliga rättigheter. Även en vägledning har tagits fram, som ska stödja
handläggare i statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter, i tillämpningen av
demokrativillkoret.
Utredningens förslag till demokrativillkor
Bidrag ska inte få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom
ramen för verksamheten,
1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes
grundläggande fri- och rättigheter,
2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
Bidragsgivande nämnder såsom fritidsnämnden, kulturnämnden, arbetsmarknads- och
socialnämnden, funktionsstödsnämnden samt hälsa-, vård och omsorgsnämnden har beretts
möjlighet att yttra sig. Samtliga nämnder är i stort positiva till utredningens förslag och
vägledning.
Ny förordning om demokrativillkor för statlig bidragsgivning föreslås träda i kraft den 1
januari 2021.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder yttrandet till
Kulturdepartementet.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 191021 - Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället
Förslag till yttrande över remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för
bidrag till civilsamhället
Remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället
(SOU 2019:35)
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)
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Demokrativillkor för bidrag - vägledning för handläggare
Fritidsnämnden beslut 190926 § 132 med Särskilt yttrande (SD), (V) och (M)
Remissvar från fritidsnämnden
Kulturnämnden beslut 190925 § 103 med Reservation (SD)
Remissvar från kulturnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190924 § 322 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden beslut 190924 § 129 med Reservation (SD)
Remissvar från hälsa- vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 190923 § 116
Remissvar från funktionsstödsnämnden

