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2019-10-03

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

FRI-2019-2314

Till
Kommunstyrelsen

Remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället (SOU 2019:35), Stadskontoret
STK-2019-1012
Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Fritidsnämnden har via Kommunstyrelsen mottagit en remiss från Kulturdepartementet –
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Fritidsnämnden är sammantaget mycket
positiv till utredningen samt det kompletterande stödmaterialet i sin helhet. Nämnden kan se
att att utredningens slutsatser och rekommendationer skulle kunna vara till stor nytta i
arbetet med demokrativillkor för föreningslivet i Malmö stad.

Yttrande

Fritidsnämnden har via Kommunstyrelsen mottagit en remiss från Kulturdepartementet –
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Fritidsnämnden är sammantaget mycket
positiv till utredningen samt det kompletterande stödmaterialet. Förslaget om ett förtydligat
demokrativillkor gäller endast för förvaltningsmyndigheter under regeringen, men nämnden
bedömer att demokrativillkoren även kan appliceras på kommuners och regioners arbete
med demokratifrågor för civilsamhället. Detta bland annat genom att det kan bidra till att
skapa praxis och fungera vägledande. Därför ser nämnden att utredningens slutsatser och
rekommendationer skulle kunna vara till stor nytta i arbetet med demokrativillkor för
föreningslivet i Malmö.
Fritidsnämnden har under en längre tid diskuterat och försökt att hitta lösningar på hur man
ka komma åt problemet med föreningar där inte hela verksamheten genomsyras av
demokratiska värderingar. Att föreningar vilar på demokratiska värderingar och att detta
också är tydligt i deras verksamhet är en grundläggande princip för föreningsfriheten.
Utredningens förslag är väl genomarbetade och stödjer sig på rådande lagstiftning vad gäller
både svenskgrundlag och internationella konventioner vilket är en förutsättning för att kunna
göra adekvata bedömningar.
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Att utredningen har valt att vara konkret i hur man har utformat demokrativillkoren är till
stor fördel anser nämnden. Tillämpningen av demokrativillkoren underlättas för
bidragsmottagande organisationer då konkretiseringsgraden tydliggör vad som förväntas av
dem som förening samt vilket agerande som kan leda till avslag eller återbetalningsskyldighet.
Vidare tydliggörs att både organisationer och dess företrädare, medlemmar, anlitade
föreläsare eller samarbetsorganisationer omfattas av demokrativillkoret. Detta borde leda till
att organisationerna därför väljer företrädare och samarbetspartners med större omsorg.
Nämnden instämmer i utredningens slutsats att demokrativillkoren avseende en
organisations syfte och uppbyggnad är det lättaste att bedöma. Den främsta utmaningen är
snarare
att avgöra huruvida organisationen i sin verksamhet respekterar demokratins idéer och att
godtycklighet i denna bedömning undviks. Nämnden delar utredningens bild av hur
handläggaren, vid avsaknad av tydligt formulerade demokrativillkor, riskerar att ges orimligt
stort tolkningsutrymme i handläggningsprocessen.
Fritidsnämnden är positiv till att utredningen även har tagit fram ett stödmaterial, Vägledning
för handläggare, som ska ge stöd i tillämpningen av demokrativillkoret. Detta eftersom man
delar utredningens uppfattning om att bristen på praxis är en utmaning i handläggningen. En
praktisk vägledning kring handläggningen är något som efterfrågades av samtliga
bidragsgivande förvaltningar i samband med att Malmö stads nya regler och riktlinjer
togs fram. De bidragsgivande förvaltningarna i Malmö stad har fört en kontinuerlig dialog
kring hur demokrativillkor kan följas upp och bedömas varför vägledningen kan vara till stor
nytta i detta arbete.
Fritidsnämnden ser positivt på utredningens förslag om stöd och samverkan i tillämpningen
av demokrativillkoret både inom kommunen, mellan kommuner och andra aktörer.
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