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Sammanfattning

Inför verksamhetsåret 2019 har 45 organisationer ansökt om organisationsbidrag från arbetsmarknads- och socialnämnden. Organisationernas verksamhet ska stärka, komplettera eller
utgöra alternativ till nämndens egna verksamhet inom det sociala området för människor i
utsatta situationer.
Det sammanlagda beloppet som organisationerna ansöker om är 22 723 004 kr. I ärendet
föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att nämnden beviljar 33 organisationer
organisationsbidrag om sammanlagt 8 110 000 kr. Förvaltningen föreslår att nämnden avslår
elva organisationers ansökan om organisationsbidrag.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar totalt 8 110 000 kr i organisationsbidrag till 33
idéburna organisationer för verksamhet inom det sociala området verksamhetsåret 2019 i
enlighet med förvaltningens förslag i Bilaga 2 – Bidragsfördelning 2019, under förutsättning att
budgeten för 2019 blir fastställd.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår ansökningar om organisationsbidrag för
verksamhetsåret 2019 från elva organisationer i enlighet med förvaltningens förslag i Bilaga 2 Bidragsfördelning 2019.

Beslutsunderlag
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Ansökan om organisationsbidrag från Adoptionscentrum
Ansökan om organisationsbidrag från ATIM
Ansökan om organisationsbidrag från BUFFF Skåne
Ansökan om organisationsbidrag från BRIS
Ansökan om organisationsbidrag från Föreningen Café Maria-Fisken
Ansökan om organisationsbidrag från Insamlingsstiftelsen Choice
Ansökan om organisationsbidrag från Drivkraft Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Ensamkommandes förbund
Ansökan om organisationsbidrag från FemCenter
Ansökan om organisationsbidrag från FMN
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Ansökan om organisationsbidrag från Gatutidningarna
Ansökan om organisationsbidrag från Hyllie församling
Ansökan om organisationsbidrag från IM
Ansökan om organisationsbidrag från Immanuelskyrkan
Ansökan om organisationsbidrag från Internationella kvinnoföreningen i Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Juridikcentrum
Ansökan om organisationsbidrag från Räddningsmissionen
Ansökan om organisationsbidrag från KRIS
Ansökan om organisationsbidrag från Comigen
Ansökan om organisationsbidrag från Kamratföreningen NU
G-Tjänsteskrivelse ASNAU 181026 Organisationsbidrag inom det sociala området
Ansökan om organisationsbidrag från Vänskapsföreningen Skåne
Ansökan om organisationsbidrag från Vi som förlorat barn
Ansökan om organisationsbidrag från Resurscentrum för kvinnor i Malmö, Winnet
Ansökan om organisationsbidrag från United sisters Fryshuset
Ansökan om organisationsbidrag från Trans- och tjejjouren
Ansökan om organisationsbidrag från Spelberoendes förening
Ansökan om organisationsbidrag från somalilandsförening i Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Stadsmission Cafe David
Ansökan om organisationsbidrag från Skådebanan södra regionen
Ansökan om organisationsbidrag från Romska kulturella utvecklingscentret i Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Malmö romska idecenter
Ansökan om organisationsbidrag från RFSL Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från RFHL Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Qvinnokulan
Ansökan om organisationsbidrag från Paintball Mupparna
Ansökan om organisationsbidrag från Noomi Hela människan i Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Maracana
Ansökan om organisationsbidrag från Malmökretsen av Svenska Röda korset
Ansökan om organisationsbidrag från Malmö Ungdomscentral
Ansökan om organisationsbidrag från Malmö kvinnojour
Bilaga 2 - Bidragsfördelning 2019
Bilaga 3 - Verksamhet för barn och unga 2019
Bilaga 4 - Riktlinjer för arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag till
organisationer inom det sociala området
Bilaga 1 - Grupp 1: Barn och unga samt övrig social verksamhet
Bilaga 1 - Grupp 2: Missbruk och hemlöshet
Bilaga 1 - Grupp 3: Kvinnofrid och våld i nära relationer
Bilaga 1 - Grupp 4: Nysökande organisationer
Ansökan om organisationsbidrag från KC Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från KFUM KIOSK
Ansökan om organisationsbidrag från Länkarna Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Malmö Romska idécenter
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Ansökan om organisationsbidrag från Kvinnorättsförbundet Malmö

Beslutsplanering

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2018-10-18
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-10-26
Ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar årligen organisationsbidrag till idéburna
organisationer med verksamhet inom det sociala området i Malmö. Bidraget är ett stöd till
föreningar och organisationer som bedriver etablerad verksamhet. Verksamheten ska stärka,
komplettera eller utgöra ett alternativ till nämndens egna verksamheter inom det sociala området
för människor i utsatta situationer. Organisationerna söker organisationsbidraget för ett år i
taget.
Prioriterade verksamhetsområden för nämndens organisationsbidrag

De verksamhetsområden som utifrån riktlinjerna är prioriterade för arbetsmarknads- och
socialnämndens organisationsbidrag inom det sociala området är:
 insatser för personer som lever/levt i hemlöshet
 insatser för personer som lever/levt med missbruk
 insatser mot våld i nära relation
 insatser för barn och unga i riskzon som växer upp i ogynnsamma uppväxtvillkor
Dessa prioriterade verksamhetsområden och målgrupper överensstämmer med nämndens
ansvarsområden.
I verksamhetsområdet våld i nära relation ingår bland annat kvinnojourer. Organisationsbidraget
avser kvinnojourernas öppna verksamhet. Medel med syfte att säkra möjligheten till skyddat
boende i kvinnojourernas verksamheter behandlas i eget ärende (se ASN-2018-15515). Dessa
medel avser år 2018.
Verksamhet riktad till barn och unga

Barn och unga är prioriterade inom stadens arbete på ett flera sätt. Dessutom nämns barn och
unga särskilt i flera av arbetsmarknads- och socialnämndens målområden. Med syfte att
synliggöra verksamhet riktad till barn och unga har förvaltningen gjort en sammanställning av
vilka organisationer som föreslås få organisationsbidrag 2019, som på olika sätt vänder sig till
barn och unga. Sammanställningen finns i ärendet under titeln ”Bilaga 3 – Verksamhet för barn och
unga 2019”.
De senaste åren har det skett en del förändringar när det gäller möjligheterna för idéburna
organisationer med förebyggande verksamhet riktad till barn och unga att söka ekonomiskt stöd
från staden.
I samband med att grundskolenämnden inte längre har något organisationsbidrag och att
stadsområdesnämnderna upphörde den 1 maj 2017 ser förvaltningen att organisationer som
bland annat bedriver förebyggande och sociala insatser i skolmiljö eller erbjuder läxhjälp inte
längre faller inom riktlinjerna för någon bidragsgivande nämnd i Malmö stad. Förvaltningen ser
därför ett behov av ytterligare samverkan mellan nämnderna gällande stöd till idéburna
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organisationer som arbetar förebyggande med barn och unga.
Ansökningsförfarande

Ansökningsperioden för nämndens organisationsbidrag sträcker sig från 1 april till 1 juni varje
år. Organisationerna ansöker digitalt på Malmö stads hemsida. Förvaltningen bedömer inte
ansökningar som inkommer efter 1 juni eller som är ofullständiga. I vissa fall kan förvaltningen
göra undantag om det rör sig om enstaka dokument eller särskilda omständigheter.
Ansökan består av en ansökningsblankett samt följande dokument:
•
Årsmötesprotokoll
•
Protokoll från konstituerande årsmöte
•
Ekonomisk redovisning (balans- och resultaträkning),
•
Revisionsrapport – underskriven av revisor
•
Intyg från firmatecknare
•
Verksamhetsberättelse
•
Preliminär verksamhets- och budgetplan inför nästkommande år
•
Aktuella stadgar (för nysökande organisationer samt vid ändringar)
Organisationernas ansökningsblanketter finns i föreliggande ärende. Övriga dokument finns som
bilagor till samtliga ansökningar och är registrerade i ärende ASN 2018-3899.
Bedömning av ansökningar

Förvaltningen bedömer ansökningarna utifrån nämndens riktlinjer för bidragsgivning. Förutom
att organisationerna ska följa riktlinjerna och att verksamheten ska passa in i de prioriterade
verksamhetsområdena tar förvaltningen också hänsyn till:
 Att det ska finnas långsiktighet i bidraget vilket innebär trygghet för verksamheten,
speciellt för de organisationer som har lokalkostnader och anställningar.
 Hur mångfalden av organisationer och de målgrupper som verksamheterna riktar sig till
kompletterar Malmö stads insatser.
 Verksamhetens tillgänglighet och omfattning gentemot målgruppen, exempelvis
öppettider, aktiviteter och utåtriktat arbete.
 Organisationens medlemsantal/deltagare/besökare i de fall då organisationen har dessa
som en indikator för verksamhetens utveckling.
 Vilken samverkan som organisationen har med andra aktörer och med Malmö stad.
Bedömningen påverkas även av att den totala budgeten för organisationsbidrag inom det sociala
området har varit relativt oförändrad de senaste åren. Det medför svårigheter för nysökande
organisationer att få bidrag även om de bedöms uppfylla kraven för nämndens bidragsgivning.
Det medför också att det kan vara svårt för organisationer som utökar sin verksamhet att få
höjning av sitt bidrag. I förslaget inför 2019 har budgeten blivit uppräknad med en procent.
Under 2018 bereds frågan avseende nya stadsövergripande riktlinjer för bidragsgivning till
föreningar och organisationer i Malmö stad. De nuvarande riktlinjerna antogs av
kommunfullmäktige 1992 (KF-1992-10-29). Dessa är till stor del relevanta idag men förslaget till
nya riktlinjer har ytterligare förtydligat vilka krav som Malmö stad ställer på föreningar och
organisationer som tar emot ekonomiskt stöd från staden, framför allt när det gäller att
verksamheten ska vara i överensstämmelse med de demokratiska värderingar som Malmö stad
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står för.
Syftet med de nya riktlinjerna är också att de organisationer som söker bidrag från Malmö stad
bemöts och bedöms likvärdigt, oavsett vilken nämnd de söker bidrag från. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har varit delaktiga i processen med att ta fram de nya riktlinjerna.
Arbetsmarknad- och socialnämnden yttrade sig i ärendet den 21 juni 2018 (ASN-2018-5880). I
samband med att kommunstyrelsen fattar beslut kommer arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att se över nämndens riktlinjer för att dessa ska stämma överens med de
stadsövergripande.
Uppföljning och utveckling

Under året följer förvaltningen upp bidraget genom möten med organisationernas styrelse
och/eller verksamhetsansvarig. Förvaltningen besöker också själva verksamheten.
Uppföljningsmötet omfattar samtal om nuläge, organisation, svårigheter, samverkansfrågor,
medlemsantal, utveckling och utmaningar inom organisationens område. Förvaltningen går
tillsammans med organisationen igenom verksamhetsplan från föregående år och jämför med
verksamhetsberättelsen. Uppföljning sker också genom att organisationerna redovisar sin
verksamhet och ekonomi i samband med att de skickar in ansökan för nästkommande
verksamhetsår.
Förvaltningen kan även ge stöd genom att koppla samman organisationen med andra
kommunala eller idéburna verksamheter, hjälpa till i samlokaliseringsfrågor samt ge vägledning i
verksamhetsutveckling och organisatoriska utmaningar.
Avslag

Förvaltningens förslag på avslag är baserade på nämndens riktlinjer för organisationsbidrag. I
vissa fall kan avslag bero på att ansökningarna är ofullständiga. Inför verksamhetsåret 2019
föreslår förvaltningen avslag på elva organisationers ansökningar.
Förvaltningen föreslår avslag på två ansökningar med anledning av att de saknar efterfrågad
dokumentation. Förvaltningen har därför inte kunnat bedöma dessa ansökningar. Detta gäller
följande organisationer:
 Mariakyrkan Café Fisken
 Paintballmupparna
Förvaltningen föreslår avslag på nio ansökningar utifrån bedömningen att organisationernas
verksamhet på olika sätt inte uppfyller kriterierna för nämndens organisationsbidrag. Detta gäller
följande organisationer:
 Adoptionscentrum Skåne
 BRIS (Barnens rätt i samhället)
 Skådebanan Södra Regionen
 Internationella kvinnoföreningen i Malmö
 Resurscentrum för kvinnor – Winnet
 Insamlingsstiftelsen Choice
 KC Malmö
 Föreningen Maracana
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Vänskapsföreningen

Se Bilaga 1 för förvaltningens bedömningar. Förvaltningen kommer att föra dialog och erbjuda
möte med de föreningar som får avslag på sina ansökningar.
Budget verksamhetsåret 2019

Den totala budgeten till idéburna organisationer inom det sociala området är totalt 9 588 000 kr
för 2019. Förvaltningen föreslår i föreliggande ärende att fördela 8 110 000 i organisationsbidrag
under förutsättning att budgeten för 2019 blir fastställd (se Bilaga 2 – Bidragsfördelning 2019). I
förslaget har budgeten räknats upp med en procent.
Följande poster föreslås i den totala budgeten:
 8 100 000 kr organisationsbidrag till organisationer med verksamhet inom det sociala
området.
 1 000 000 kr i organisationsbidrag till RFSL Rådgivningen Skåne. Beslutas i separat
ärende (ASN-2018-10188).
 400 000 kr för överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Röda korsets
barnverksamhet på Röda korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade.
Överenskommelsen har beslutats i följande ärenden: SRN-2015-1752 och ASN-2018572.
 78 000 kr till föreningsträffar och övriga kostnader.
Bilagor till ärendet







Bilaga 1 Innehåller sammanfattningar av organisationernas ansökningar och
redovisningar samt förvaltningens samlade bedömningar. Bilaga 1 är uppdelad i fyra
grupper: (1) Barn och unga samt övrig social verksamhet, (2) Missbruk och hemlöshet, (3) Kvinnofrid
och våld i nära relationer samt (4) Nysökande organisationer.
Bilaga 2 – Bidragsfördelning 2019: Innehåller en sammanställning över samtliga summor
som organisationerna ansöker om, bidragshistorik två år tillbaka samt den summa som
förvaltningen föreslår för verksamhetsåret 2019.
Bilaga 3 – Verksamhet för barn och unga 2019: Innehåller en sammanfattning av
organisationer som bedriver verksamhet bland annat riktad till barn och unga.
Bilaga 4 – Riktlinjer för arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag till organisationer
inom det sociala området

Ansvariga

Jonas Magnusson Enhetschef
Katarina Lindeberg Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

