Riktlinjer för arbetsmarknadsoch socialnämndens
organisationsbidrag till
organisationer inom det
sociala området

Datum
Fastställd av
Förvaltning
Revideras

2018-02-20
Arbetsmarknadsoch socialnämnden
Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen
Vid behov

2

Riktlinjer för Arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag till organisationer inom det
sociala området
Inledning
Arbetsmarknads- och socialnämnden utgör som socialnämnd det yttersta
skyddsnätet för människor inom nämndens målgrupp som vistas i Malmö stad.
Nämndens verksamhet som socialnämnd fokuserar särskilt på barn och unga,
människor med missbruk, brottsoffer och andra människor i utsatthet.
Samarbete och samverkan med idéburen sektor är en viktig del inom
nämndens arbete. Föreningslivet och andra ideella aktörer gör betydelsefulla
och på många sätt avgörande insatser inom det sociala området och är viktiga i
arbetet med att skapa ett socialt hållbart Malmö.
Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar årligen bidrag till organisationer
inom det sociala området. Organisationsbidraget är ett stöd till föreningar och
organisationer som bedriver en etablerad verksamhet som stärker, kompletterar
eller utgör alternativ till nämndens egna verksamhet inom det sociala området
för personer i utsatta situationer. Bidraget syftar till att stödja en särskild
verksamhet och beviljas för ett år i taget.

Förutsättningar för att kunna söka bidrag
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

I första hand beviljas ideella föreningar och organisationer bidrag. I
undantagsfall kan stiftelser och trossamfund beviljas medel om verksamheten
bedöms synnerligen angelägen och väletablerad i Malmö.
Organisationen ska vara icke-vinstdriven.
Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och dess särintressen får inte
stå i strid med gällande lagstiftning.
Organisationen ska följa Malmö stads värdegrund och ta ställning för
demokratin som samhällssystem och verka för jämställdhet, jämlikhet,
mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i verksamheten.
Organisationen ska ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter.
Organisationen ska ha behov av ekonomiskt stöd från staden.
Organisationen måste ha bedrivit verksamheten minst ett år, ha relevant
dokumentation för detta, samt vara registrerad hos Skatteverket och ha ett
organisationsnummer. Tidsbegränsade projekt beviljas inte
organisationsbidrag och inte heller enskilda personer.
Verksamheter som beviljas bidrag ska drivas lokalt i Malmö. Vissa undantag
kan göras om en riksorganisation eller liknande har verksamhet som är avskild
från övrig verksamhet, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
Huvuddelen av medlemmarna/besökarna ska dock bo i Malmö och
verksamheten ska ha Malmö som verksamhetsområde.
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Krav för att få bidrag
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

Verksamheten ska erbjuda ett komplement till socialtjänsten för personer i
utsatta situationer och ska röra sig inom arbetsmarknads- och socialnämndens
ansvarsområden.
Verksamheten ska vara öppen för alla i Malmö i den för organisationen
angivna målgruppen. Organisationen, eller verksamhetens definition av
målgruppen, får inte utesluta någon på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet,
könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsförmåga eller sexualitet om det inte finns särskilda och av
Arbetsmarknads- och socialnämnden godtagna skäl till det på grund av
verksamhetens art.
Organisationen ska dokumentera sin verksamhet genom fastställda
verksamhets- och revisionsberättelser.
Organisationen ska ha tydliga och uppföljningsbara mål för verksamheten.
Tidigare verksamhet som beviljats medel ska redovisas årligen enligt
nämndens krav.
Ansökan om organisationsbidrag ska lämnas in inom den tidsperiod som
definieras på www.malmo.se eller i annan kommunikation till
organisationerna.
Bidraget ska användas till kostnader som är direkt kopplade till verksamheten,
såsom lokalkostnader, personalkostnader eller kostnader i samband med
aktiviteter. Kostnaderna ska vara rimliga i enlighet med den verksamhet som
bedrivs.
Organisationen ska genast kontakta arbetsmarknads- och socialförvaltningen
för en dialog om förutsättningarna förändras för att bedriva verksamheten.
Det kan till exempel gälla att verksamhetsledare slutar eller att målgruppen
förändras. Detta gäller också om medlemsantalen ändras kraftigt, styrelsen
byts ut eller andra ändringar i verksamheten som legat till grund för
bidragsgivningen till exempel stadgar, aktiviteter eller öppettider.

Verksamhetsområden
De verksamhetsområden som prioriteras av Arbetsmarknads- och
socialnämnden för bidragsgivning 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 (så som kvinnojourer)
insatser för barn och unga i riskzon som växer upp i ogynnsamma
uppväxtvillkor.
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Ansökan, uppföljning och redovisning
Organisationen ansöker om organisationsbidrag på särskild blankett som
publiceras på Malmö stads hemsida i samband med att ansökningsperioden
öppnar. Följande dokumentation ska dessutom bifogas i ansökan:
•
•
•

Preliminär verksamhetsbudget för nästkommande år
Årsmötesprotokoll
Konstituerande styrelsemötesprotokoll.

Organisationer som inte tidigare beviljats medel från nämnden ska dessutom
bifoga:
•
•

Organisationens/föreningens stadgar
Intyg från skatteverket att organisationen har funnits i mer än ett år och har
ett organisationsnummer.

Uppföljning av organisationsstödet sker årligen med utgångspunkt i
organisationens verksamhetsplan, i de mål som organisationen uppgivit i
ansökan samt utifrån redovisning av eventuellt tidigare beviljat
organisationsstöd. Förvaltningens handläggare av organisationsbidraget
besöker även organisationens verksamhet vilket är en del av att följa upp
arbetet i förhållande till beviljade medel. Organisationen ansvarar dock själv för
att utvärdera verksamheten. Organisationen ansvarar också för att redovisa
ekonomin i enlighet med de ramar som angivits i dessa riktlinjer.
Organisationen ska även kunna styrka de uppgifter som har lämnats i ansökan,
lämna ekonomiska uppgifter eller redovisa sina rutiner, om detta efterfrågas av
förvaltningen.
Efter avslutat verksamhetsår redovisar organisationen verksamheten.
Redovisningen ska skickas in i samband med ansökan för nästkommande år.
Följande dokumentation ska bifogas i redovisningen:
•
•
•
•

Verksamhetsberättelse av föregående år.
Balans- och resultatrapport av föregående år.
Revisionsrapport underskriven av revisor (den organisation som anhåller
medel som uppgår till 250 000 kr och mer, måste ha en auktoriserad revisor).
Preliminär verksamhetsplan för nästkommande år.

Bedömningar, beslut och utbetalningar
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen utreder inkomna ansökningar.
Förvaltningen lämnar sedan ett beslutsförslag till Arbetsmarknads- och
socialnämnden som tar beslut om fördelningen av organisationsbidrag vid
sammanträde i slutet av varje år.
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Förvaltningen gör en samlad bedömning med hänsyn till bland annat:
•
•
•
•
•
•

•

Om organisationen erhåller andra offentliga medel.
Organisationens ekonomi i övrigt.
Hur organisationen har skött redovisning av tidigare beviljade bidrag.
Organisationens förhållningsätt till demokratiska grundvärderingar.
Principer om jämställdhet och jämlikhet samt hur organisationen verkar för
att öka bredden av uttryck och perspektiv inom sin verksamhet.
Hur väl organisationens verksamhet kompletterar socialtjänsten, om andra
verksamheter verkar för målgruppen och vilken mångfald som finns inom de
prioriterade grupperna.
Samverkan mellan organisationer samt mellan organisationer och Malmö stad
kan prioriteras om målgrupperna gynnas av detta.

Förvaltningen kan avslå en ansökan om den inte är komplett eller ej inkommit
under tidsperioden för ansökningar.
Nysökande organisationer kan beviljas bidrag om kriterierna är uppfyllda samt
att utrymme finns inom nämndens ekonomiska ram.
Utbetalningar sker i januari det år som organisationen har beviljats medel.
Undantag från detta kan dock ske om organisationen exempelvis har haft
ekonomiska eller organisatoriska bekymmer, då kan medlen betalas ut
halvårsvis. Om summan som beviljats överstiger 1 000 000 utbetalas medlen
alltid halvårsvis efter delårsrapportering från organisationen.

Återbetalning av bidraget
Om organisationen inte når upp till de ovan ställda kraven på verksamheten
kan nämnden kräva en återbetalning eller justering av beviljade medel. Detta
kan bli aktuellt om det sker stora förändringar i verksamheten, till exempel
väsentligt minskat antal besökare/medlemmar, förändringar i kvalitet på
verksamheten eller om organisationen lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan.
Återbetalning av medel kan också krävas om det kommer till förvaltningens
kännedom att föreningen inte följer Malmö stads värdegrund gällande
demokrati, människors lika värde och våldsbejakande uttryck.
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