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Kommentarer gällande reviderade förslag av föreningsstöd 2020
Varje år görs en översyn av Föreningsstöds regelverk som omfattar fritidsnämndens allmänna bestämmelser och
bidragsregler. I år har förvaltningen genomfört en större bidrags- och registreringsöversyn.
Malmö Ideella ser positivt på att förvaltningen vill skapa ett föreningsstöd som litar på civilsamhället och dess
företrädare i respektive organisation. Vi ser att mer samverkan överlag leder till större tillit och transparens och med
det minskar behovet av kontrollfunktioner.

Bakgrund
Det reviderade förslaget har kommit till vår kännedom den 22 juni 2019.
Förslag på förändringar har presenterats i referensgrupp och dialoggrupp.
Malmö Ideella har synliggjort förslaget på sin hemsida samt bjudit in till två workshops kring förslaget.
Vi har fått input från bidragsberättigade föreningar och organisationer som inte har bidrag från fritidsförvaltningen.
Dessutom har medlemsföreningar och medlemsorganisationer mejlat in sina kommentarer.

Malmöbor och meningsfull fritid
Ett av fritidsnämndens tydligaste uppdrag är att verka för att malmöborna har möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stad gör saker för malmöborna. Civilsamhället gör saker både för medlem och/eller individer, vilket ord man
väljer beror på den idéburna organisationen. Vi ser behovet av att underlätta och ta bort de hinder som finns med var
personen är bosatt. Det blir mer och mer vanligt att personen bor på flera platser under året, men att personen är
engagerad i samma idéburna organisation.
Meningsfull fritid kan vara mycket mer än aktivitet. Innehållet kan bestå av flera delar såsom delaktighet,
engagemang eller aktivitet. Att finna öppningar till att se mer vidsynt på meningsfull fritid (inte bara aktivitet) är rätt
väg in i framtiden.

Malmö Ideella föreslår att förvaltningen undersöker vilka möjligheter kommuner har med att
införa ett transfersystem mellan varandra, som möjliggör föreningsstöd oavsett var individen är
bosatt.

Mer än ideella föreningar
Förvaltningen vill att fler ska kunna del av föreningsstödet.
I arbetet med överenskommelsen mellan Malmö stad och den idéburna sektorn enades vi kring följande definition i
avsiktsförklaringen. Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska
värderingar samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den
offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande
sammanslutningar.

Malmö Ideella föreslår att förvaltningen undersöker om det är möjligt för fler idéburna
organisationer än ideella föreningar att bli delaktiga i fritidsnämndens föreningsstöd.
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Mer byråkrati ger inte mer demokrati
Förvaltningen vill förenkla bidragsystemet, vilket Malmö Ideella upplever som positivt. Vi ser det positivt med att
staden litar på föreningslivet, men vi ser negativt på att höja kontrollen. En hållbar väg inom civilsamhället är att
öka den interna kontrollen. I en levande demokrati kan inte enskilda personer begå oegentligheter. Majoriteten inom
kollektivet inom den ideella föreningen vill aldrig lura staden på pengar. Om det händer då finns det stora missar i
föreningens demokratiska byggsten och den inre kontrollen.

Malmö Ideella ser behovet av att möta de utmaningar demokratin står inför idag. Vi vill skapa
åtgärder som bidrar till ökad delaktighet och förankring i föreningslivet.

Personnummer, funktionsrätt och digitalisering
Hantering av personnummer bör bygga på integritet, säkerhet och enkel administration.
Den absolut största feedbacken och synpunkter till oss, har varit om personnummer.
Förvaltning önskar öka digitaliseringen, vilket Malmö Ideella tycker är bra. Företrädare inom respektive
organisation som inte kan den digitala världen eller har vana, kommer att erbjudas utbildning. Dessa utbildningar
kommer förmodligen behövas regelbundet och återkommande som alternativ.

Kommunen och civil samhället behöver genomföra en större kunskapsalliansen kring
personnummers vara eller icke vara i ett administrativt bidragssystem.

Öppna upp till mer samverkan med skolan
Kommunen borde tydligt verka för att skolan ska samverka med föreningslivet. Därför ska föreningar kunna få
bidrag från kommunen för aktiviteter i samverkan under skoltiden.

Vi föreslår att Malmö stad återkommer med förslag till bidrag för aktiviteter i skolan.

Utbildningsbidrag
Förvaltningen föreslår att det sedan länge stiftade utbildningsbidraget som öronmärkts till föreningar för att värna
om den ideella ledarens kompetensutveckling, önskas nu förändras radikalt. Malmö Ideella ser positivt att
föreningen tar egna beslut och så ska det vara. Malmö Ideella ser även positivt på att stadens politiker värnar om det
ideella engagemanget med att öronmärka pengar för en målgrupp, som möjliggör när föreningens ekonomi är
besvärlig.
Kommunen bör aktivt stödja kapacitetsuppbyggnad och kompetenshöjande åtgärder för föreningslivet. T.ex. borde
det finnas tydliga ambitioner att skapa ledarutbildningar och kostnadsfritt bjuda in civilsamhället till interna
utbildningskonferenser, utöver det som redan görs.

Malmö Ideella föreslår att förvaltningen sätter sig ned med KC Kompetenscenter och finner en
lösning på hur behovsinriktade utbildningspaket kan åstadkommas till de ideellt engagerade.
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En förenkling av bidrag
I den statliga utredning Palett för ett stärkt civilsamhälle betonas i korthet att det ska finnas en palett av stöd,
eftersom föreningslivet fungerar olikt. Malmö Ideella vill undersöka mer om stödet kan underlättas och bli mer
begripligt. Tekniskt smarta bidrag som bygger på modellen från år 1974 och förfinas till en elit som begriper
räknedosa-systemet är irrelevant i vår tidsålder. Vi vill föra dialog om stödet kan delas in i Organisationsstöd –
Verksamhetsstöd – Lokalstöd - Anställningsstöd - Projektstöd

Den lokala överenskommelsen innehåller viktiga principer
Med dessa principer som grund har idéburen sektor i Malmö och Malmö stad valt att utveckla vad som bör prägla
samverkan i staden.
•
•
•
•
•
•

Självständighet och oberoende
Dialog
Kvalitet och delaktighet
Långsiktighet
Öppenhet och insyn
Mångfald

Föreningens ordförande krävs att närvaro vid konferenser, annars inget bidrag. Föreningar som har anställda med
stöd från statliga myndigheter kan inte få vissa bidrag. Detta borde stämmas av om det är nämnden rätt att sätta
regler för stöd eller om regelverk kan sättas men ändå behålla hög grad av principen föreningen är självständig.

Vi föreslår att nya regelverket stäms av med att bidragsberättigade föreningar ses som
självständiga.

Vi vill samverka med fritidsnämnden och föra vidare dialog kring att utöka
föreningsstödet i Malmö
Utöver de bidragstyperna som finns, borde där finnas ett centralt samverkansbidrag som kan sökas när samverkan
med kommunen sker, detta för att kunna delta på samma villkor som kommunen. Även ett innovations, planerings
och samarbetsbidrag borde finnas så att man enkelt ska kunna gå ihop med flera andra föreningar och skapa större
projekt.
Kommunen borde också tillsammans med idéburen sektor verka för att företag och föreningar samarbetar i större
utsträckning. Tydliga belöningar och utmärkelser för sådan samverkan kan uppmuntra fler företag att vara med i
samhällslivets utmaningar.
Öppna upp till mer samverkan med skolan. Kommunen borde tydligt verka för att skolan ska samverka med
föreningslivet. Därför ska föreningar kunna få bidrag från kommunen för aktiviteter i samverkan under skoltiden.

Vi föreslår att dialoggruppen tar upp dessa förslag med utökat föreningsstöd

Malmö 2019-09-06

Ivar Scotte
Verksamhetsledare i www.malmoideella.se

