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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-11-27 kl. 09:00-11:15

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande) (samt
Mötesordförande §§ 147-158)
Bengt Persson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Elisabeth Granér (L) ersätter Roko Kursar (L) (Ordförande)
Madeleine Fraser (MP) ersätter Nils Karlsson (MP)
Margareta Håkansson (M) ersätter Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre
vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Anna Larsson (V)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)
Nidal Aish (utvecklingssekreterare strategiska avd.)
Sara Makboul (enhetschef strategiska avd.)
Ragnhild Törnquist (controller ekonomiavd.)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare Kommunal)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Lisbeth Persson Ekström (SD)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

...........................................
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Roko Kursar (L) §§ 159-165

Mediha Ahmadi (S) §§
147-158

...........................................

…………………………………

Lisbeth Persson Ekström
(SD)
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Justeringen

2019-12-04

Protokollet omfattar

§158
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Ansökan om organisationsstöd för verksamhetsåret 2020

FSN-2019-466
Sammanfattning

Ärendet omfattar ansökningar från 39 organisationer om organisationsstöd för
verksamhetsåret 2020. Det sammanlagda beloppet som organisationerna ansöker om uppgår
till 8 306 000 kronor. Summan som nämnden har avsatt till ändamålet uppgår till 4 746 000
kronor. För 37 organisationer föreslås medel beviljas och för två föreslås avslag.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår att 4 673 000 kronor fördelas till de 37
organisationerna.
Funktionsstödsnämndens fastställda riktlinjer och prioriterade områden 2018-02-21 anger
vilken typ av föreningar och organisationer som ska prioriteras. Ansökningar från Stiftelsen
Fontänhuset i Malmö och Föreningen Paraplyet i Malmö hanteras i separata ärenden.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden fördelar 4 673 000 kronor ur sitt anslag för organisationsbidrag
2020 till funktionsstöd- och äldreområdet enligt förslaget i ärendet.
2. Funktionsstödsnämnden reserverar 73 000 kronor till oförutsedda händelser.
Anmälan om jäv
På grund av jäv medverkar inte Josefin Anselmsson (M) vid behandling eller beslut i ärendet.
Reservationer
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
9)
Yrkanden
Stefan Claesson (SD) yrkar på att RFSU Malmö inte ska beviljas organisationsstöd för
verksamhetsåret 2020.
Mötesordförande yrkar avslag till Claessons (SD) förslag att inte bevilja RFSU Malmö
organisationsstöd för verksamhetsåret 2020 och bifall till föreliggande förslag till fördelning
av organisationsstöd 2020.
Beslutsgång
Mötesordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels föreliggande förslag till beslut
att funktionsstödsnämndens fördelar 4 673 000 kronor ur sitt anslag för organisationsbidrag
2020 till funktionsstöd- och äldreområdet enligt förslaget i ärendet. Dels Claessons (SD)
förslag att funktionsstödsnämnden fördelar organisationsstödet 2020 i enlighet med
föreliggande förslag förutom gällande RSFU Malmö som inte ska beviljas organisationsstöd
för verksamhetsåret 2020.
Efter att ha ställt de båda förslag mot varandra finner mötesordförande att nämnden beslutar
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att bifalla föreliggande förslag till beslut och därmed fördelar 4 673 000 kronor ur sitt anslag
för organisationsbidrag 2020 till funktionsstöd- och äldreområdet enligt förslaget i ärendet.
Beslutet skickas till

Sökande organisationer
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse FSN 191127 - Ansökan om organisationsstöd för
verksamhetsåret 2020
Bilaga 1 - Grupp 1 Fysisk funktionsnedsättning
Bilaga 1 - Grupp 2 Intellektuell och psykisk funktionsnedsättning
Bilaga 1 - Grupp 3 Äldre
Bilaga 1 - Grupp 4 Nysökande organisationer
Bilaga 2 - Budgetförslag 2020
Bilaga 3 - Medlemslista 2018
Bilaga 4 - Riktlinjer för organisationsstöd till organisationer inom
funktionsstödsområdet
Samtliga ansökningsbilagor för ansökande organisationer

Bilaga 09 (FSN 2019-11-27)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden 20191120
Ärende: 15: FSN-2019-466

Ansökan om organisationsstöd för verksamhetsåret 2020.
Under Bilaga 1-Grupp 2 Intellektuell och psykisk funktionsnedsättning, sidan 32, hanteras RFSU-s
ansökan.
Vi Sverigedemokrater anser inte att RFSU skall erhålla något som helst organisationsstöd från
funktionsstödsnämnden.
Vår motivering är som följer. RFSU är enligt sina stadgar en partipolitiskt obunden förening. Verkligheten visar på något helt annat. Föreningen har i våra ögon en synnerligen kraftig lutning åt vänster,
för att inte säga extremvänstern. Dessutom innehåller ansökan uppgifter om inriktning, vad gäller
verksamheten som spretar åt alla håll.
Tänkta cafékvällar är samordnade med Föreningen Grunden Malmö. Denna förening erhåller redan
bidrag från Funktionsstödsnämnden och andra instanser, varför äskade fikapengar torde rymmas i
deras budget eller i RFSU:s befintliga budget.
RFSU har ansökt om 105.800 kr för att genomföra fikakvällar. Nämnden beviljade trots vårt yrkande
35.000 kr för år 2020.
För år 2018 fick RFSU följande bidrag: Folkhälsomyndigheten 2.600.000kr, Region Skåne 280.000 kr
Länsstyrelsen Skåne 345.000 kr, Delegation mot Segregation 289.911 kr och Socialstyrelsen 65.000
kr. Totalt intäkter för RFSU 2018, 4.715.543 kr.
Vi Sverigedemokrater tar ansvar för varje skattekrona därför yrkade vi avslag på detta.
Då vårt avslagsyrkande trots dessa motiveringar inte togs i beaktande reserverar vi oss i denna del av
ärendet.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

____________________
Jeanette Persson (SD)

