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Yttrande

Kommunstyrelsen är sammantaget positiv till utredningens förslag och det stödmaterial som
tagits fram för att underlätta för handläggare, men även för bidragsmottagande
organisationer då konkretiseringsgraden tydliggör vad som förväntas av dem och vilka
ageranden som kan leda till avslag eller återbetalningsskyldighet. Kommunstyrelsen vill dock
lämna följande synpunkter.
8. Förslag till demokrativillkor
Kommunstyrelsen delar utredningens slutsats att demokrativillkoren avseende en
organisations syfte och uppbyggnad är lättast att bedöma. Den främsta utmaningen är att
avgöra om organisationen i sin verksamhet respekterar demokratins idéer samt att undvika
godtycklighet i denna bedömning. Vid avsaknad av tydligt formulerade demokrativillkor
riskeras ett orimligt stort tolkningsutrymme i handläggningsprocessen.
Bidragsgivning inom den konstnärliga sektorn, exempelvis inom litteratur, film, teater, dans,
musik eller annan scenkonst, bör bedömas med försiktighet. Innehållet och gestaltningen i
ett konstnärligt verk bör normalt inte bedömas i detta sammanhang. Detta bör förtydligas.
9. Regleringen av demokrativillkoret
Gränsdragningen inom kulturområdet behöver ses över och förtydligas. I förslagen till
omarbetade förordningar anges i vissa fall specifikt att demokrativillkoret även gäller enskilda
näringsidkare och enskilda personer. I andra fall är det mindre tydligt om exempelvis
aktiebolag omfattas, till exempel Filminstitutets bidrag. Andra bidrag omfattas inte alls.
Kommunstyrelsens uppfattning är att man inom kulturområdet så långt möjligt bör sträva
efter en likvärdig tillämpning av demokrativillkoret, oavsett om det gäller bidrag inom musik,
teater, konst, film eller andra konstområden.
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10. Stöd och samverkan i tillämpningen av demokrativillkoret
Kommunstyrelsen ser positivt på utredningens förslag om stöd och samverkan i
tillämpningen av demokrativillkoret och välkomnar förslaget om utökad samverkan
kommuner emellan och stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) eller annan
lämplig aktör.
11. Återkallelse och återkrav
Skrivningen om relationen mellan den idéburna organisationen och dess företrädare är
korrekt i sak men kan vara svårt att tillämpa i praktiken. Kommunstyrelsen anser att det
råder otydlighet angående vad som kan vara ett tydligt avstånd. Det kan bli svårt för
organisationer på riksnivå att ta tydligt avstånd från företrädare på lokal nivå i samtliga fall och
för myndigheter att enhetligt avgöra om kraven på tydligt avstånd har uppfyllts.
14. Konsekvenser
Bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna ses som bristfällig. De ökade kraven på det
utredande arbetet är framträdande i utredningen och att resursfrågorna behöver synliggöras
ytterligare.
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