Malmö stad

1 (2)

Fritidsförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2018-10-10
Vår referens

Malin Eggertz Forsmark
Avdelningschef
malin.eggertzforsmark@malmo.se

Ansökan om bidrag till organisationer 2019, HISO
FRI-2018-2666
Sammanfattning

Handikappidrottens samarbetsorganisation i Malmö (HISO) har under flera år ansökt och
beviljat verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem. Den 28 augusti 2018 ansökte HISO
om verksamhetsbidrag för 2019 motsvarande 3 670 700 kronor. HISO företräder, leder,
samordnar och utvecklar idrott- och motionsverksamhet för personer med olika typer av
funktionsvariaton. Fritidsförvaltningen är positiv till organisationens verksamhet men ser inte
någon möjlighet att bevilja hela bidraget som omfattar såväl hyres- som verksamhetsbidrag.
Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden att bevilja HISO ett bidrag på totalt 1 925 000
kronor för 2019 vilket motsvarar föregående års bidrag inklusive uppräkning på 1,7%.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden beviljar HISO ett bidrag på sammanlagt 1 925 000 kronor för
verksamhetsår 2019.
2. Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att skriva ett treårigt avtal med HISO.
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Handikappidrottens samarbetsorganisation i Malmö (HISO) är en paraplyorganisation med 15
medlemsföreningar som organiserar ca 6000 enskilda medlemmar. HISO, som firade 40-års
jubileum i år, har som främsta syfte att leda, samordna och utveckla idrotts- och
motionsverksamhet för personer med funktionsvariation. HISO ger stöd till
medlemsföreningarna men genomför även egna aktiviteter för målgruppen.
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HISO är medlem i Malmö stads råd för funktionshinderfrågor (KRFF) och företräder då
området idrott, hälsa och friskvård. HISO deltar också i fritidsnämndens Dialoggrupp och är
sammankallande i FRISKUS-gruppen (Fritid, Social & Kulturell Samverkan) som erbjuder
utbildnings- och informationsinsatser som gagnar målgruppen. Målsättningen är att skapa bättre
förutsättningar för en likvärdig fritid för personer med funktionsvariation.
HISO är också en viktig opinionsbildare genom att aktivt följa och delta i samhällsdebatten som
berör personer med funktionsvariation. Därutöver är HISO en viktig remissinstans lokalt,
regionalt och nationellt.
HISO har ett eget kansli med heltidsanställd konsulent som sköter organisationens ekonomi och
kommunikation till medlemsföreningarna. HISO har även lönebidragsanställda som bland annat
ansvarar för olika träningsaktiviteter. Verksamheten finansieras med verksamhetsanslag från
fritidsförvaltningen och egenavgifter från de som deltar i idrott- och motionsverksamhet, samt
en medlemsavgift från föreningarna. Därutöver får HISO statliga och kommunala anslag för
anställda med trygghetsanställning. HISO söker även fondmedel till specifika projekt bland annat
hos Allmänna Arvsfonden.
HISO önskar precis som tidigare år utöka antalet verksamhetsveckor samt behålla den
sommarverksamhet som startade upp för några år sedan. Skillnaden mellan bidragsansökan 2018
och 2019 visar på en utökning om drygt 800 tkr. I ansökan finns en budget för 2019 som visar
på en kostnad för personal på 1700 000 kronor, ledarersättning 381 500 kronor samt
hyreskostnader för motionslokaler inklusive skyttelokal i Föreningarnas Hus för 424 560 kronor.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen anser att HISO bedriver en viktig och bra verksamhet för målgruppen.
Förvaltningen bedömer dock att det årliga bidrag som HISO erhåller inte kan höjas som
organisationen önskar. Förvaltningen ger ett omfattande stöd även till FIFH som också erbjuder
aktiviteter till målgruppen. Därutöver erhåller ett 20-tal föreningar bidrag för personer med
funktionsnedsättning. Förvaltningen är medveten om utmaningen i att nå ut till och erbjuda
fritidsaktiviteter till personer med funktionsnedsättning. Det är därför bra att fritidsnämnden har
ett omfattande bidrag till de föreningar och organisationer som arbetar med och för målgruppen.
Under 2019 kommer också förvaltningen att delta i ett Vinnova-projekt tillsammans med bland
annat Svenska Parasportförbundet och förhoppningsvis kommer projektet generera ny kunskap
som kan utveckla fritidsverksamhet för målgruppen.
Fritidsförvaltningen förslår att ett verksamhetsbidrag ska beviljas HISO på samma nivå som
föregående år men med en uppräkning på 1,7% vilket motsvarar vad nämnden beräknas erhålla i
budgetkompensation för löne- och prisutveckling för 2019. Fritidsförvaltningen föreslår vidare
att det skrivs ett treårigt avtal med HISO för att skapa långsiktighet och minska administration.
Förvaltningen föreslår att avtalet har samma inriktning som denna tjänsteskrivelse samt att
bidragets storlek förblir oförändrat men med en årlig uppräkning som motsvarar den
budgetkompensation som nämnden erhåller för löne- och prisutveckling.
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