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Information om remissen
Varje år görs en översyn av Föreningsstöds regelverk som omfattar
fritidsnämndens allmänna bestämmelser och bidragsregler. Dokumentet
redogör för förslag på förändringar till Föreningsstöd 2019. Fokus har varit att
förnya och förenkla språket och därmed har en extern byrå upphandlats för att
språkgranska och redigera broschyrerna. Språkkonsulterna har tagit höjd för att
det inte ska urvattna reglerna eller öppna upp för feltolkningar. Det innebär att
formuleringar i nedan beskriven text kan komma att förenklas. Förslaget
skickas till Malmö Ideella, MISO och HISO med kopia till representanter i
Referensgruppen. Kommentarer ska återkopplas via respektive samorganisation
och skickas till förvaltningen senast den 15 oktober. Föreningsstöd 2019
planeras att behandlas i Fritidsnämnden den 22 november.

Allmänna bestämmelser
Punkt 3 - Tydliggörande av en medlems deltagande och personnummer
I nuvarande bedömning för vad en medlem är, kopplat till registrering och
bidrag, så ska den bland annat delta i föreningens verksamhet och vara med på
närvarokort eller annan skriftlig dokumentation.
Förslag till förändring
För att undvika att föreningen eller fritidsförvaltningen ska göra en egen
bedömning kring hur många gånger en medlem ska delta föreslår förvaltningen
ett förtydligande av deltagande. Det ska även tydligare framgå att det är
personnummer och inte enbart födelsedata som krävs för rapportering av
närvaro i det digitala bidragssystemet. Förslag på tilläggen enligt ovan synliggörs
i nedan text.
Med medlem menas fysisk person som:
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deltar i föreningens verksamhet minst två gånger per år och finns med
på närvarokort eller annan skriftlig dokumentation som ska omfatta
medlemmarnas och ledarens för- och efternamn, medlemmarnas och
ledarens födelsedata (personnummer krävs för närvarorapporering i det
digitala bidragssystemet), tydliggörande av vem som är ledare, datum,
tid och plats för aktiviteten samt aktivitetstyp.

Punkt 3 – Tillägg på vad som inte räknas som en medlem
I bidragsbestämmelserna för Grundbidrag får föreningar som bedriver religiös
verksamhet inte räkna med de medlemmar som enbart deltar i föreningens
religiösa verksamhet. En förening kan inte heller tillgodoräkna aktivitetsbidrag
för religiösa aktiviteter. Under punkt 3 anges idag endast stödmedlem, prova på
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deltagare och en medlem som bara deltar under schemalagd skoltid som en icke
godkänd medlem.
Förslag till förändring
Som medlem räknas inte:


deltagare som enbart deltar i föreningens religiösa verksamhet.

Punkt 4 – Spärrade föreningar/organisationer
I nuläget spärras föreningar/organisationer för bidrag och bokning som inte
skickar in föreningsrapport och årsmötesprotokoll enligt de allmänna
bestämmelserna. Spärren gäller till dess att handling lämnats in. Det innebär att
en förening/organisation kan vara spärrad en obegränsad tid och förvaltningen
innehar då ett register på icke aktiva föreningar.
Förslag till förändring
Har inte en förening/organisation inkommit med handlingar inom ett år
föreslås det därmed att den avregistreras. För att åter registreras får
föreningen/organisationen i vanlig ordning ansöka om registrering på nivå 1.
Punkt 4 – Innehåll i årsmötesprotokollet
En av grunderna för att en förening ska kunna vara registrerad hos
förvaltningen är att en medlem betalar en medlemsavgift på minst 40 kr per år
till föreningen. Föreningen ska varje år skicka in ett justerat årsmötesprotokoll
där det framgår att revisionsberättelse och resultat- och balansräkning är
godkända, och att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.
Förslag till förändring
För att säkerställa ovan föreslår förvaltningen att beslut om medlemsavgift samt
belopp ska även framkomma i årsmötesprotokollet.
Punkt 7 – Barnkonventionen
Föreningar ska följa Barnkonventionen ska läggas till under punkt 7.
Punkt 9 – Påminnelser
Påminnelse om bidrag skickas till föreningens registrerade mailadress 3 veckor
innan och 3 dagar innan angivet ansökningsdatum. För föreningsrapport och
bidrag för anställda som godkänts för lönebidrag, trygghetsanställning och/eller
utvecklingsanställning skickas även påminnelse via brev till föreningens
postadress senast 14 dagar efter ansökningstiden stängts.
Förslag till förändring
Fokus bör vara på de föreningar/organisationer som skickat in bidragen i tid
och handläggning av dessa bör prioriteras. Förvaltningen föreslår därmed att
påminnelse skickas senast 30 dagar efter ansökningstiden stängt.
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Allmänna bidrag
Översyn av möjliga uppräkningar av de lönegrundande bidragen
För Grundbidrag-konsulent och Bidrag för anställda som uppbär Lönebidrag
och/eller trygghetsanställning föreslås en höjning med ca 2-3 %.
Mindre Arrangemangsbidrag
Förvaltningen anser att Arrangemangsbidraget inte bör finansiera
återkommande arrangemang som inte visar på en utveckling. En utveckling
innebär att det växer i storlek med hänsyn till publik eller deltagarantal och/eller
dignitet genom att det exempelvis får högre idrottslig status eller starkare
innehåll för att öka sin attraktionskraft. Bidraget bör stimulera ett ökat och
bredare utbud av fritidsaktiviteter för Malmöborna. Det ska minska den
ekonomiska risken vid ett nytt arrangemang men likväl stimulera utvecklingen
av befintliga.
Förslag till förändringar
Årligen återkommande ansökningar ska visa en utveckling av arrangemanget.
Om inte så beviljas max 75% av tidigare beviljat belopp.
Tillägg för Bidraget godkänns inte för:
 arrangemang som ger ett ekonomiskt överskott utan
arrangemangsbidrag.
Korrigering under Redovisning:
 Mer än 30 dagar för sent kan förening bli skyldig att betala tillbaka
bidraget.
Större arrangemangsbidrag
Korrigering under Redovisning:
 Mer än 30 dagar försent utbetalas inte bidraget
Aktivitetsbidrag - Närvarorapportering
Förvaltningen ser över en lösning med att flytta fram deadline för
närvarorapportering för perioden 1 april – 30 juni. I nuläget är det senast den
25 juli. Synpunkter som har inkommit är att det inte är en optimal deadline
eftersom det är semestertider och många av föreningarnas verksamheter är inte
igång.
Förslag till förändring
Närvarorapportering för perioden 1 april – 30 juni ska ske senast den 15
augusti.
Utbildningsbidrag
Följande tillägg/korrigeringar föreslås:
 Bidrag godkänns inte för utbildningar som arrangeras utanför Sverige.
Undantag görs om förening kan påvisa att det inte finns en likvärdig
utbildning i Sverige.
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Bidraget godkänns inte för verksamhetsplanering eller annan aktivitet
som inte har fokus på kompetensutveckling.
Alkohol får ej intas under utbildningen.
(I nuläget står det endast ”Ingen ersättning utgår till alkohol”).
Utbildning arrangerad av föreningen ska godkännas av
fritidsförvaltningen. Föreningen ska skicka in ansökan senast 14 dagar
före kursstart.
(I nuläget står det ”Utbildning anordnad av föreningen ska godkännas
av fritidsförvaltningen senast 14 dagar före kursstart”.

I ansökan ska föreningar bifoga intyg på genomgången kurs eller en
deltagarförteckning. Detta för att kunna styrka att personen/personerna
genomfört utbildningen. En deltagarförteckning kan däremot innehålla
uppgifter om andra personer än de som ansökan gäller. Förvaltningen kan inte
fortsättningsvis begära in deltagarförteckning på grund av den nya
dataskyddsförordningen (GDPR).
Förslag till förändring
Till ansökan bifogas:
 intyg över genomgången kurs. Bifoga endast intyg för de personer som
er ansökan gäller.
Lovbidrag och Spontan i stan
Samlingsnamnen för respektive lov (Kul i Fem, Sommarkul och Höstkul)
föreslås att slopas. Bidraget benämns endast Lovbidraget och Spontan i stan
benämns som Bidrag för spontanaktiviteter. Aktiviteterna marknadsförs till
målgruppen barn och unga via aktuella kanaler som Kul i Malmö och/eller
Malmö Forever.
Följande tillägg föreslås även:
•
•

Aktiviteterna ska bedrivas i lämpliga lokaler.
Bidraget godkänns inte till de som inte bedriver en huvudsaklig
ordinarie verksamhet.

Lokalkostnadsbidrag – verksamhet för äldre
Inför 2018 infördes även Lokalkostnadsbidrag för verksamhet för äldre.
Tidigare var det enbart föreningar på nivå 3 barn, unga och personer med
funktionsvariation som var berättigade att ansöka om detta bidrag. Dock
baseras enbart bidraget på antalet medlemmar 65 år och äldre inte på antalet
aktiviteter i egen lokal som det gör för övriga föreningar. Enligt tidigare beslut
kommer föreningar på nivå 3 verksamhet för äldre även att ha möjlighet att
tillgodoräkna sina aktiviteter i egen lokal.
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Sammanslagning av bidrag – Projektstöd för föreningsutveckling, Bidrag
för jämställdhet och antidiskriminering och integrationsfrämjande
insatser
Redovisning av Projektbidrag föreningsutveckling 2017-2018 har presenterats i
Dialoggruppen och i Referensgruppen.
Fritidsnämnden införde 2017 bidraget Projektstöd för föreningsutveckling med en
budget på 500 tkr. Syftet med projektstödet var att stödja och utveckla
föreningarnas verksamhet genom nytänkande och kvalitetshöjande åtgärder
med målsättning att öka aktivitetsgrad och delaktighet och barn och unga.
Bidraget syftade även till att inhämta kunskap om föreningslivets behov och
eventuella önskemål på förändring av nuvarande regelverk. Förvaltningen har
sammanställt en rapport och föreslår förändringar till Föreningsstöd 2019.
Rapporten ska behandlas i fritidsnämnden den 27 september. Se bifogad
”Redovisning av Projektbidrag föreningsutveckling 2017 – 2018”.

Övrigt
Begrepp
Personer med funktionsvariation föreslås att ändras till personer med
funktionsnedsättning. Detta för att ha en och samma övergripande benämning
inom Malmö stad.
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) – känsliga personuppgifter
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 2018-05-25 och
ersätter PUL. Den nya dataskyddsförordningen ställer högre krav på
personuppgiftshantering och värnar om personlig integritet. Ett exempel på en
känslig uppgift är de uppgifter föreningen lämnar som underlag till extra stöd
för personer med funktionsnedsättning. För att förvaltningen fortsättningsvis
ska kunna hantera dessa känsliga uppgifter krävs det samtyckesblanketter. Detta
vill såväl föreningarna som förvaltningen undvika. Bedömningen är att
föreningar inte kommer att kunna hantera samtyckesblanketter och därmed
förlora bidrag för en målgrupp med särskilda behov. Förvaltningen utreder en
juridisk och teknisk lösning för föreningar som organiserar medlemmar med en
majoritet av personer med funktionsnedsättning. Förslagsvis en föreningskod
som möjliggör att alla medlemmar i föreningen hanteras i bidragssystemet enligt
dagens modell. Eftersom alla medlemmar i föreningen idag inte är personer
med funktionsnedsättning föreslås bidraget att utgå med ca 80 %.
För de föreningar som endast organiserar ett fåtal medlemmar med
funktionsnedsättning kan enligt de nya direktiven således inte ta del av de extra
stöd som fritidsnämnden beslutat.
För frågor om remissen kontakta nedanstående:
Anna Jönsson, anna.38.jonsson@malmo.se alternativt 040-34 24 89.

