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Interpellation av Tomas Melin (MP) om bidragsöversyn
I alliansens budget för 2018 står angående stödet till
ungdomsorganisationer att “Det är av särskilt stor vikt att
värderingar så som demokrati och öppenhet präglar den verksamhet
som utövas.” och att “Kulturnämnden får i uppdrag att skärpa
granskningen av de föreningar som erhåller stöd utifrån dessa
kriterier och utifrån resultatet av nämndens pågående översyn av
föreningsstöden.”
Miljöpartiet instämmer i behovet av att säkerställa att de
organisationer som tar del av stödet präglas av demokrati och
öppenhet. Även jämställdhet skulle kunna läggas till listan.
Den skärpta granskningen är i det perspektivet onekligen välkommet.
Hur en sådan granskning genomförs blir dock avgörande. En
bedömning måste vara lika för alla och rättssäker. Det finns därför all
anledning att i arbetet med en granskning ta hjälp av andra aktörer
som arbetar med liknande frågor, det kan vara statliga myndigheter
eller andra kommuner eller regioner som för liknande diskussioner.
Regeringen har två liknande utredningar på gång, som båda kommer
att redovisas under 2018. Den ena utredningen ser över stöd till
trossamfund, vilket är relevant eftersom flera av de organisationer
som får del av landstingets stöd till ungdomsorganisationer baseras
just på tro. Utredningen ska bland annat titta på hur målen med
stödet ska utformas för att “speglar regeringens avsikt att stödet till
trossamfunden ska främja demokrati och delaktighet, med respekt
för jämställdhet och människors lika värde”. Regeringen skriver
också att det är “angeläget att målet är väl förankrat bland
riksdagspartierna och i övriga samhället“.
Den andra utredningen ser över stöden från allmänna arvsfonden
och kommer bland annat att titta på “hur ett villkor kan utformas
som säkerställer att enbart organisationer som i sin verksamhet
respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få
stöd”.
Med anledning av detta vill jag fråga landstingsrådet med ansvar för
kultur:

Fel! Hittar inte referenskälla.
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Kommer alliansen att söka ett samarbete med regeringen,
utredningarna eller andra myndigheter kring detta ärende?

Tomas Melin (MP)
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