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Föreningen Paraplyet i Malmö ansöker om organisationsstöd för verksamhetsåret 2021
FSN-2020-1415
Sammanfattning

Föreningen Paraplyet i Malmö, en sammanslutning av organisationer inom funktionsnedsättningsområdet, ansöker om 1 155 tkr för verksamhetsåret 2021. Sökt belopp avser huvudsakligen
lokal- och personalkostnader.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden beviljar 1 155 tkr till Föreningen Paraplyet i Malmö
Beslutsunderlag
 G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Föreningen Paraplyet Malmö ansöker om organisationsstöd för verksamhetsåret 2021
 Föreningen Paraplyet ansökan om organisationsstöd för 2021
 Årmötesprotokoll 2020
 Protokoll från föreningens konstituerande sammanträde 2020
 Resultaträkning 2019
 Balansräkning 2019
 Verksamhetsberättelse 2019
 Revisionsberättelse 2019
 Preliminär verksamhetsplan för 2021
 Prelininär Budgetplan 2021
Beslutsplanering
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-11-12
Funktionsstödsnämnden 2020-11-23
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2020-10-29

Beslutet skickas till
Föreningen Paraplyet i Malmö
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Ärendet
Ett antal organisationer inom funktionsstödsområdet i Malmö har av lokalförsörjnings- och
samverkansskäl engagerat sig i frågan att samlokalisera sina verksamheter. Organisationerna har,
med stöd från Malmö stad, bildat samorganisationen ”Föreningen Paraplyet i Malmö”. Föreningen bildades i mars 2014 med syftet att ha gemensamma lokaler för ideella föreningar inom
funktionsstödsområdet.
Samlokaliseringen och flytten till Industrigatan 33 genomfördes i november 2014.
Föreningen Paraplyets styrelse var delaktig i renoveringen och anpassningen av lokalen.
Lokalen ägs av Wihlborgs Fastigheter AB. Från början var tanken att Föreningen Paraplyet skulle teckna förstahandskontraktet. Fastighetsägaren ställde sig tveksam till att teckna hyresavtal
med icke momspliktiga organisationer. Detta föranledde att dåvarande Sociala resursförvaltningen tecknade förstahandskontraktet för lokalerna för att sedan hyra ut dem i andra hand till
föreningen.
Fastigheten är i detaljplanen delvis avsedd för industriändamål. Detta medför att föreningar som
redan flyttat in inte får använda sig av vissa delar av de renoverade samlings- och aktivitetslokalerna.
Nuläget och arbetet med lokalen på Industrigatan 33
I dagsläget hyr åtta organisationer kontor/kansli hos Föreningen Paraplyet. Dessa organisationer
är: Reumatikerföreningen Malmö, FUB i Malmö, Bröstcancerföreningen Malmöhus, Mag- och
Tarm förening, Strokeföreningen Malmö, Personskadade-förbundet RTP Malmö lokalförening,
ILCO Skåneregion och OCD malmöområdet.
Fem organisationer hyr ett skåp för administrativ plattform: Blodsjukas förening, Äldrekontakt,
Friskvårdsteater- PsykBryt, Dataklubben äldre lär äldre och Föreningen RME Skåne.
Utöver de ovannämnda organisationerna är föreningen Autism- och Aspergerföreningen Skåne
dock med egen lokal. Alla medlemsorganisationer kan använda sig av alla aktivitetsrum genom
ett bokningssystem genom kansliet.
Funktionsstödsförvaltningens enhetschef för främjande och förebyggande arbete, på strategiska
avdelningen har sammankallat till ett möte under 2020. Deltagare är föreningens styrelse,
förvaltningens lokalsamordnare, stadskontorets representant för funktionsstödsfrågor, controller
och representanter för fastighetsägare.
Vid mötet har frågor om förbättringar och utveckling av anpassningar av den del av lokalerna
som har korrekt bygglov diskuterats. De löpande uppföljningsmötena utgör ett viktigt stöd till
samorganisationen. En förläggning på hyreskontrakt mellan förvaltningen och Wihlborgs har
undertecknats. Ett nytt hyresavtal mellan FSF och Paraplyet löper under perioden 20181101 20211031.
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Ansökan 2021
Inför 2021 ansöker Föreningen Paraplyet i Malmö om 1 155 tkr i organisationsstöd.
Föreningen beviljades 1 376 tkr under 2019 och 1 114 tkr under 2020.
Budget för Föreningen Paraplyet 2021
Budgeten för bland annat lokalkostnader finns hos funktionsstödsförvaltningen. Då Paraplyet
har ett andrahandskontrakt vidarefaktureras kvartalsvis de löpande hyreskostnaderna så att dessa
framgår i deras redovisning
Utöver ansökt bidrag 1 155 tkr från funktionsstödsnämnden har Paraplyet följande intäkter och
kostnader:
Intäkter 2021 i tkr:
Medlemsintäkter
15
Hyra för kansli och skåp
254
Övriga intäkter
18
------------------------------------------------------------------------------------Totalt
287
Kostnader 2021 i tkr:
Lokalhyra, el, försäkring
Personalkostnad och styrelsearvode
Drift städ, tele, service, leasing, försäkring
Övriga kostnader

777
313
180
172

-----------------------------------------------------------------------------------Totalt
1 442
Finansiering från funktionsstödsnämnden 1 155 tkr, egen finansiering 287 tkr.
Verksamhetsplan 2021
Föreningen Paraplyet har bildat en arbetsgrupp vars syfte är att aktivt arbeta för att skapa gemenskap och bidra till synergieffekten genom samlokaliseringen.
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Paraplyets arbetsgrupp identifierar följande utmaningar och utvecklingsområden inför 2021:






Nå ut med information till alla handikapporganisationer i Malmö att Paraplyet finns och vad
man kan erbjuda.
Förbättra arbetsmiljön för de anställda och få dem att känna trygghet och uppskattning i arbetet.
Att tydliggöra regler och rutiner gällande användning av lokalerna för samtliga anställda på
föreningarna i huset och för besökare.
Kontinuerligt arbeta med att förbättra verksamheten.
Fortsätta arbetet med att lösa problem kopplat till lokalen genom uppföljningsmöten med
Malmö Stad.

Arbetsgruppen har som mål att bedriva följande aktiviteter till anslutning till ovannämnda
utvecklingsområden:






Skicka information om föreningslokalens möjligheter och tillgångar.
Anordna öppna kulturarrangemang, föreläsningar och gemensamma utflykter.
Fortsätta att arbeta för att sätta igång fler gemensamma aktiviteter.
Ha återkommande informationsmöten med alla anställda i huset.
Fortsätta anordna utbildning i HLR och Tillgänglighet.

Funktionsstödsförvaltningens bedömning och förslag till beslut
Föreningen Paraplyet vill genom samlokaliseringen på Industrigatan 33 skapa goda, lokal- och
samverkansmässiga, förutsättningar för organisationer inom funktionsstödsområdet. De organisationer som flyttat in försöker hitta strukturer för kommunikation och erfarenhetsutbyte. Föreningen Paraplyets medlemsorganisationer har under våren 2020 startat en arbetsgrupp med syftet att genomföra aktiviteter över organisationsgränserna under 2021. Det handlar framför allt
om att skapa synergieffekter genom att umgås och inspirera varandra. Denna utvecklingen ses
som positiv då den svarar upp mot ett växande behov av att förstärka och utveckla samarbetet
mellan organisationerna. Genom att starta gemensamma aktiviteter vill föreningen främja en
positiv anda och blicka framåt. Föreningen Paraplyet har även organisationer som inte planerar
flytta in men ändå vill samarbeta, som medlemmar.
Eftersom lokalerna fullt ut inte kan användas på det sätt som det var tänkt, har en del föreningar
i Paraplyet fått extra medel under 2018 och 2019. Summorna är kopplade till merkostnader för
genomförda aktiviteter i externa lokaler. Från och med 2020 inkluderades summan för merkostnader i det årliga organisationsstödet istället.
Förvaltningen har regelbunden uppföljning med Föreningen Paraplyets styrelse.
Kassören i föreningen får stöd av förvaltningens controller i framtagandet av budgetförslag.
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Funktionsstödsförvaltningen anser att stödet till Föreningen Paraplyet i Malmö är angeläget och
föreslår att tillstyrka ansökan med hela den sökta summan, dvs. 1 155 tkr. Detta innebär en
ökning på 41 tkr från 2020, som i huvudsak beror på den årliga hyreshöjningen.
Ansvariga
Tf. FörvaltningsdirektörSophia Presinger Avdelningschef
Charlotte Widén Odder Avdelningschef

