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Hej!
Här kommer viktig information inför kommande ansökningsperiod av organisationsbidrag
för verksamhetsåret 2021 och om den rådande situationen kopplat till spridningen av
Coronaviruset.

Hantering med anledning av Coronaviruset för organisationer som har beviljats
organisationsbidrag från arbetsmarknads- och socialnämnden

• Malmö stad följer noga utvecklingen på nationell och lokal nivå och hänvisar till
regeringens beslut om restriktioner samt generella råd och rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.Vid beslut om restriktioner eller
rekommendationer som kan påverka ansökan eller handläggning av
organisationsbidrag inom det sociala området kommer ni att få information om
detta.
• Som fristående organisation har ni ansvaret att utifrån den information som finns,
göra egna bedömningar av vilka åtgärder som ni eventuellt bör vidta i er
verksamhet med planerade aktiviteter, resor, möten och arrangemang.
• Vi är medvetna om att situationen påverkar många organisationer,bland annat
genom att aktiviteter måste ställas in, årsmötet flyttas fram eller att resor inte kan
genomföras. Malmö stad kommer att ta hänsyn till denna situation vid
handläggning av era ansökningar om organisationsbidrag.
• På denna sida finns samlad information om Malmö stads hantering av
Coronaviruset: https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19.html
Inom kort kommer det även att finnas information på denna sida riktat till
föreningar och andra idéburna organisationer som mottar stöd eller bidrag från
staden.

Ansökningsperiod för verksamhetsåret 2021
• Ansökningsperioden kommer att vara öppen från 1 maj till 1 juni 2020. Vid
eventuella förändringar (ex. förlängd ansökningsperiod) kommer ni att få denna
information, men i dagsläget är det dessa datum som gäller.
• Ansökande organisationer kommer att ha en vecka på sig att inkomma med
eventuell komplettering till Malmö stad. Om inte kompletteringen inkommer i tid
kan organisationsbidragets handläggare inte handlägga ansökan. Undantag
kommer att kunna göras för situationer som har uppkommit på grund av
Coronaviruset, en bedömning kommer att göras från fall till fall. Hör gärna av er till
organisationsbidragets handläggare om ni har frågor eller funderingar om detta.

Uppdaterade riktlinjer för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området
• I december 2019 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om uppdaterade
riktlinjer för organisationsbidrag inom det sociala området.
• De uppdaterade riktlinjerna innebär att några frågor har lagts till eller ändrats i
ansökan. Följande ändringar har gjorts:
1. Det har lagts till en fråga som avser verksamhetens arbete med barnrätt.
2. Det har lagts till en fråga om huruvida ansökande organisation har
kollektivavtal för sina anställda (om organisationen har anställda).
3. Det har lagts till en fråga om huruvida den ansökande organisationen har
skulder till Malmö stad, skatteverket eller kronofogden.
4. Intyg om demokratisk värdegrund specificerar vilka representanter i
organisationen som berörs av kravet.
5. Intyg om att ansökande organisation inte har lämnat några felaktiga uppgifter
samt tagit del av nämndens uppdaterade riktlinjer.
• Från och med ansökan till 2022 gäller ändrade regler för kravet om auktoriserad
revisor. Följande kommer att gälla när ni redovisar ekonomi för 2020 (dvs först
nästa år). Det kan vara bra att tänka på i samband med att budget för 2021 ska
planeras.

Den organisation som uppfyller minst två av följande kriterier för det senaste året ska
en auktoriserad eller godkänd revisor:
• Fler än tre anställda i genomsnitt
• Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
• Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning
Har du frågor om ansökan?
• Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer inte att erbjuda några dropinstödtillfällen för att få hjälp med ansökan. Däremot är ni varmt välkomna att
kontakta handläggarna om ni har frågor om innehåller eller upplägg på ansökan.
• På denna sida hittar du information om organisationsbidrag inom socialt område
samt de riktlinjer som gäller: https://malmo.se/Service/Forforeningar/Organisationsbidrag-inom-socialt-omrade.html

Ta hand om er på bästa sätt och ha en fortsatt fin vecka!
Med vänliga hälsningar från Mimmi och Emma

Med Vänlig hälsning,
Organisationsstöd, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Malmö stad
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