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Ansökan om bidrag till organisationer 2019, MISO
FRI-2018-2718
Sammanfattning

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO) inkom den 4 september med ansökan om
bidrag för verksamhetsåret 2019. Fritidsförvaltningen är positiv till samarbetet med MISO och
ser fortsatt behov av att det finns en organisation som företräder och stödjer Malmös
idrottsföreningar. Fritidsnämnden föreslås bevilja MISO ett bidrag på sammanlagt 580 000
kronor vilket motsvarar föregående års stöd inklusive uppräkning på 1,7%.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden föreslås beviljar MISO ett bidrag på sammanlagt 580 tkr för
verksamhetsår 2019.
2. Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att skriva ett treårigt avtal med MISO.

Beslutsunderlag




Ansökan, MISO
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181025

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2018-10-18
Fritidsnämnden 2018-10-25
Beslutet skickas till

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO)
Ärendet

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO) inkom den 4 september med ansökan om
verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem på totalt 669 550 kronor.

SIGNERAD

2018-10-10

MISO bildades 1974 och är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som har till
uppgift att företräda idrottsföreningarna i Malmö. MISO arbetar med övergripande frågor som
berör idrottsföreningarna i Malmö på såväl lokal som regional och nationell nivå. Organisationen
samverkar bland annat med Malmö Ideella, HISO, Skåneidrotten, Riksidrottsförbundet, Sveriges
föreningar. MISO finns också representerat i fritidsnämndens Dialoggrupp och är delaktig i
juryn för Malmö stads Idrottspris och juryn för Walk of Fame, Årets eldsjäl samt Årets förening.
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MISO är också aktiv i genomförandet av den årliga föreningsgalan.
MISO:s dagliga verksamhet består framför allt av stöd och daglig kontakt med
medlemsföreningarna, omvärldsbevakning, hantering av remisser från nämnden och
förvaltningar i Malmö stad. Därutöver har MISO huvudansvaret för Föreningarnas dag på
Malmö festivalen och arrangerar den årliga föreningsmässan Open Your Eyes på Malmö
universitet.
MISO driver också Föreningspoolen i samarbete med Malmö Ideella, och genomför ett antal
föreningsutbildningar i samarbete med fritidsförvaltningen. Detta samarbete regleras genom ett
separat avtal.
MISO har ett kansli och anställd konsulent som delvis finansieras via nämndens
verksamhetsbidrag.
Fritidsförvaltningens bedömning
Fritidsförvaltningen är positiv till det samarbete som finns med MISO och menar att
organisationen bidrar positivt till idrottsföreningarnas och den ideella sektorns utveckling i
Malmö. Fritidsförvaltningen anser dock att den utökning som MISO ansöker om vad gäller
utökad tjänst för konsulent bör rymmas inom organisationens totala budget. Fritidsförvaltningen
föreslår fritidsnämnden att bevilja MISO 580 000 kronor vilket motsvarar föregående års men
med en uppräkning på 1,7% motsvarande vad nämnden beräknas erhålla i budgetkompensation
för löne- och prisutveckling 2019. Fritidsförvaltningen föreslår vidare att det skrivs ett treårigt
avtal med MISO 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.
Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

