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Information om utlysning av extra medel för organisationsstöd 2020
FSN-2020-2860
Sammanfattning

På Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2020 fattades beslut om att tilldela
funktionsstödsnämnden 7 500 000 kronor som en extra förstärkning av Malmö stads organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet. Syftet är att stärka Malmös föreningar och
civilsamhälle för att möta de negativa effekterna av Covid-19 pandemin, bryta isoleringen hos
Malmöborna samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden.
Vid aktuellt sammanträde informerar förvaltningen om de principer som kommer att tillämpas
vid fördelningen av dessa extra medel för organisationsstöd 2020. Beslut om fördelning fattas
vid nämndens decembersammanträde.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Funktionsstödsnämnden 2020-11-23
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-12-03
Funktionsstödsnämnden 2020-12-14
Ärendet

Då medlen ska betalas ut under 2020 behövde ett omedelbart fördelningsförfarande fastställas.
Förvaltningen har gjort bedömningen att följande principer ska tillämpas för fördelningen av
denna extra förstärkning av det ordinarie organisationsstödet 2020:

SIGNERAD

2020-11-16

•

Hälften av den totala summan (3 750 000 kronor) fördelas till de organisationer som sökt
och erhållit bidrag från funktionsstödsnämnden för år 2020 och som kommer att fortsatt
bedriva verksamhet under 2021. Fördelningen sker genom en procentuell ökning av det
organisationsstöd som funktionsstödsnämnden beviljat föreningen för verksamhetsåret
2020, dock med ett maxtak om 250 000 kronor.
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•

Den andra hälften (3 750 000 kronor) har utlysts till samtliga föreningar som sökt bidrag
från funktionsstödsnämnden för år 2021 inom ramen för den ordinarie utlysningsperioden
(1 april till och med 31 juni 2020) samt till två föreningar som mottagit stöd från hälsa-,
vård- och omsorgsförvaltningen under 2020. (Dammfri musik och underhållningsförening
och Cykling utan ålder). Förvaltningen kommer därefter att bedöma ansökningarna i
enlighet med förvaltningens antagna riktlinjer för organisationsstöd. Till skillnad från det
årliga organisationsstödet har förvaltningen dock även öppnat upp för möjligheten att
ansöka om projektmedel.

Ansvariga

Charlotte Widén Odder Avdelningschef

