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Fritidsnämnden
Datum

2019-02-26

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

FRI-2018-3398

Kommunfullmäktige

Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav
för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund, Stadskontoret
[STK-2018-1260]

Fritidsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har lämnat motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) för yttrande. I
motionen föreslås att fritidsnämnden ska ta fram ett dokument som förklarar regelverket och
förtydligar demokratikravet för bidrag till politiska ungdomsförbund i Malmö.
Fritidsnämnden tycker inte att ett sådant dokument är nödvändigt, men beskriver andra
föreslagna åtgärder som ligger i linje med det som nämnden uppfattar som motionens
intentioner.
Yttrande

I mars 2015 (§ 39/15) beslutade fritidsnämnden att godkänna förvaltningens förslag på
bidrag för politiska ungdomsförbund i Malmö. Som Nima Gholam Ali Pour skriver
beslutade fritidsnämnden att bidrag bara kan beviljas för politiska ungdomsförbund som
uppfyller fritidsnämndens allmänna bestämmelser.
I allmänna bestämmelser 2019 står det att föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt
demokratiska principer och öppet ta ställning till demokratin som samhällssystem och verka
för jämställdhet, mångfald, alla människor lika värde och likabehandling i verksamheten samt
ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Detta gäller särskilt dess företrädare till
exempel styrelsemedlem, anställd eller volontär. Företrädare som i verksamhetens namn
uttrycker åsikter i strid med ovanstående ska omgående av verksamheten uppmanas att
lämna sitt uppdrag. Verksamheten ska inte samverka med, eller anlita organisationer eller
personer som uttrycker åsikter i strid med ovanstående.
I samband med den nya mandatperioden har fritidsförvaltningen utvärderat bidraget för
2015-2018 och tagit fram ett nytt förslag på bidrag för politiska ungdomsförbund 2019-2022
(FRI 2019-177). Fritidsförvaltningen föreslår bland annat att bidragsreglerna för politiska
ungdomsförbund ska synliggöras på malmo.se och vid ansökan i det digitala bidragssystemet.
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Även om åtgärderna som beskrivs ovan inte innebär att ett nytt dokument upprättas tror
fritidsnämnden att förändringarna bidrar till att synliggöra bidragsreglerna. Nämnden tror
däremot inte att ett dokument utöver Allmänna bestämmelser skulle bidra till en ökad
efterlevnad av demokratikravet. Fritidsnämnden anser inte heller att bidraget till politiska
ungdomsförbund bör ingå i Föreningsstöd, där regler för de flesta av nämndens bidrag finns.
Anledningen är att bidraget inte är ett så kallat Allmänt bidrag som andra föreningar kan
söka. Fritidsnämnden föreslår därmed att kommunfullmäktige anser att motionen är
besvarad.
Ordförande

Ewa Bertz
Sekreterare

Dzemal Imsirovic
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

