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Förändringar Föreningsstöd 2020
FRI-2020-413
Sammanfattning

Varje år görs en översyn av Föreningsstöds regelverk som omfattar fritidsnämndens allmänna
bestämmelser och bidragsregler. I år har fritidsförvaltningen genomfört en större översyn som
resulterat i förslag till förändringar av registreringsnivåer och bidrag som successivt införs under
2020/2021. Förvaltningen önskar göra två förändringar dels ta bort krav på 40 kronor för
registrerad förening i Malmö stad (fd nivå 1) och ta bort krav på samtyckesblanketter för
föreningar som söker särskilt bidrag för personer med funktionsnedsättning.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden beslutar att ta bort krav på 40 kronors medlemsavgift för registrerad
förening i Malmö stad (fd nivå 1).
2. Fritidsnämnden beslutar att ta bort krav på samtyckesblanketter för föreningar som
söker särskilt aktivitetsbidrag för personer med funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 200408

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2020-02-25
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-03-05
Fritidsnämnden 2020-03-13
Fritidsnämndens ordförandeberedning 2020-03-24
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-04-02
Fritidsnämnden 2020-04-08
Beslutet skickas till

Malmö Ideella och Malmö Idrottens Samorganisation (MISO)
Ärendet

SIGNERAD

Varje år görs en översyn av Föreningsstöds regelverk som omfattar fritidsnämndens allmänna
bestämmelser och bidragsregler. I år har fritidsförvaltningen genomfört en större översyn som
resulterat i förslag till förändringar av registreringsnivåer och bidrag som successivt införs under
2020/2021. Syftet med förändringarna är att förenkla och ge möjlighet för fler föreningar att ta

2 (2)
del av nämndens bidrag. Arbetet med att implementera det nya systemet är igång och
förvaltningen har dialog med föreningslivet enligt beslut.
De senaste åren har det varit många frågor kring förvaltningens hantering av personuppgifter
och i samband med GDPR:s införande har förvaltningen haft nära dialog med stadsjuristerna.
Förvaltningen har i det längsta försökt undvika ökad administration för föreningar som aktiverar
personer med funktionsnedsättning. Under hösten 2019 beslutades dock att förvaltningen skulle
behöva ta in samtyckesblanketter från de personer med funktionsnedsättning som förening
sökte extra aktivitetsbidrag för. Denna regel har skapat oro hos några av de föreningar som
aktiverar målgruppen och förvaltningen har ånyo sökt stöd hos jurister på Stadskontoret. En ny
bedömning har gjorts i februari 2020 och förvaltningen har fått besked om att
samtyckesblanketter ej behöver inhämtas.
Förvaltningen föreslår därför en ändring i nuvarande regler så att föreningar som söker extra
bidrag för personer med funktionsnedsättning inte behöver inkomma med samtyckesblanketter.
Alla föreningar som önskar hyra Malmö stads lokaler och anläggningar eller söka bidrag hos
någon av stadens förvaltningar ska genom kommunfullmäktiges beslut i april 2019 registreras
hos fritidsförvaltningen. Reglerna ska vara desamma för registrerad förening oavsett från vilken
förvaltning som de önskar söka bidrag från. De bidragsgivande förvaltningarna har dock
inkommit med synpunkter på den medlemsavgift som fritidsnämnden ställer som krav för
förening som registreras (fd nivå 1) och påpekat att kravet ej finns i KF-reglerna.
Fritidsförvaltningen kommer att ha kvar krav på minst 40 kronor i medlemsavgift för de
föreningar som registreras som bidragsberättigad förening hos fritidsnämnden (fd nivå 2-3) men
föreslår att kravet på registrerad förening tas bort i enlighet med KF-reglerna och önskemål från
de andra bidragsgivande förvaltningarna i Malmö stad.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

