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Interpellation om kommunens bristande rutiner gällande
inkomna bidragsansökningar
Mattias Karlsson (m) anför följande i interpellation 2007‐05‐18 till
kommunstyrelsens ordförande.
Under den senaste tiden har det via olika vägar framkommit hur en till
socialdemokraterna närstående organisation har sökt bidrag till ett
arrangemang från två olika nämnder i kommunen. Där anledningen till andra
ansökan ställd till fritidsnämnden tydligt kan kopplas till att den första
ansökan ställd till kulturnämnden delvis avslogs.
Vidare har det efter kontroller framkommit att den kostnad man uppgivit i
ansökan, närmare 56 000 kronor, endast uppgick till cirka halva den summan.
Med anledning av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande:
•

•

•
•

Anser kommunstyrelsens ordförande att det är acceptabelt att en
organisation som sökt och fått avslag på ansökan i en nämnd, försöker och
kan söka samma bidrag från en annan nämnd?
Vad avser kommunstyrelsens ordförande vidtaga för åtgärder för att
liknande händelser, där organisationer som ansökt och fått avslag på
ansökan i en nämnd, inte skall kunna ansöka om bidrag till samma
ändamål i någon annan nämnd?
Anser kommunstyrelsens ordförande att det är acceptabelt att en
organisation söker bidrag för kostnader som inte existerar?
Avser kommunstyrelsens ordförande att göra någonting för att komma till
rätta med liknande ansökningar i framtiden?
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Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att interpellationen får ställas

uppdra till kommunstyrelsens ordförande att besvara interpellationen.
_____
INTERPELLATIONSSVAR
Karl Petersen lämnar nedanstående svar på interpellationen.
Denna interpellation handlar om en organisation som sökt bidrag till ett
arrangemang från två olika nämnder i kommunen. Interpellanten ställer fyra
frågor och mitt svar blir enligt nedan:
1. Interpellanten frågar mig om jag anser det vara acceptabelt att en organisation
som sökt och fått avslag på en ansökan i en nämnd, försöker och kan söka samma
bidrag från en annan nämnd?
Svar; Det finns inga formella hinder för en organisation att söka bidrag från
flera nämnder. Det är upp till varje nämnd att självständigt bedöma om en
ansökan ska beviljas eller avslås. Sådana exempel finns det gott om,
exempelvis söker Kvinnojouren anslag från socialnämnden och
kommunstyrelsen, Skådebanan söker pengar till kulturnatten från
kulturnämnden och kommunstyrelsen osv.
2. Interpellanten frågar mig vad jag avser vidtaga för åtgärder för att liknande
händelser, där organisationer som ansökt och fått avslag på ansökan i en nämnd,
inte ska kunna ansöka om bidrag till samma ändamål i någon annan nämnd?
Svar; Jag kommer inte att vidtaga några åtgärder i detta avseende, eftersom
det ju inte finns några formella hinder för en organisation att söka bidrag från
flera nämnder, även om bidraget avser samma ändamål.
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3. Interpellanten frågar mig om jag anser att det är acceptabelt att en organisation
söker bidrag för kostnader som inte existerar?
Svar; Det är aldrig acceptabelt att söka bidrag för kostnader som inte existerar.
4. Interpellanten frågar mig om jag avser göra någonting för att komma tillrätta
med liknande ansökningar i framtiden?
Svar; Som framgår av mina svar är det möjligt för en organisation att söka
anslag från flera nämnder samtidigt. I den mån organisationer söker bidrag
för kostnader som ej existerar ska detta beivras och nämnderna har rutiner för
detta.
Med ovanstående anser jag att interpellationen är besvarad.
Mattias Karlsson tackar för svaret.
Kommunfullmäktige beslutar att
anse interpellationen besvarad.
_____
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