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Fördelning av extra medel för organisationsstöd 2020
FSN-2020-2860
Sammanfattning

På Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober fattades beslut om att tilldela funktionsstödsnämnden 7 500 000 kronor som en extra förstärkning av Malmö stads organisationsstöd
inom funktionsstöds- och äldreområdet. Syftet var 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. Ärendet omfattar
förslag på fördelning av dessa medel som utgår till 45 organisationer.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden fördelar den extra förstärkningen av organisationsstöd i enlighet
med förvaltningens förslag i ärendet.
2. Funktionsstödsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 201214 - Utlysning av extra medel för organisationer inom funktionsstöds- och äldreområdet
Beslut från KF 2020-10-29 (§222) Delårsrapport 2020 Malmö stad beslut från Kommunfullmäktige
Förslag om tilldelning av extra medel för organisationsstöd 2020
Beslut FSN 201123 (§150) Information om utlysning av extra medel för organisationsstöd
2020 inklusive särskilt yttrande (SD)

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämnden 2020-11-23
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-12-03
Funktionsstödsnämnden 2020-12-14
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2020-11-25

Sökande föreningar
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Ärendet

På Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober fattades beslut om att tilldela funktionsstödsnämnden 7 500 000 kr som en extra förstärkning av Malmö stads organisationsstöd inom
funktionsstöds- och äldreområdet. Syftet var 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. Förvaltningen kommer att betala
ut medlen under 2020 men medlen är inte betingade för verksamhetsåret 2020 för mottagaren
utan organisationerna kommer att kunna använda stödet även under 2021.
Principer för inkludering i utlysningen
Utifrån rådande tidsramar för beredning av ärendet har förvaltningen gjort bedömningen att
följande principer ska tillämpas för fördelningen av denna extra förstärkning av det ordinarie
organisationsstödet:


Hälften av den totala summan, dvs 3 750 000 kronorna, föreslås fördelas till de organisationer som sökt och erhållit bidrag från funktionsstödsnämnden för år 2020. Detta med ett
maxtak på 250 000 kronor. Föreningar som tilldelas 250 000 kronor är Stiftelsen Fontänhuset Malmö, Friskvårdsklubben Malmö och Föreningen Paraplyet i Malmö.
Resterande 3 000 000 kr fördelas till övriga organisationer (36 stycken) med en ökning
motsvarande 66 % av respektive organisationsstöd för 2020.



Andra hälften, dvs. 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 1 juni 2020). Utöver dessa har dessutom föreningarna Dammfri Musik
och Underhållsförening samt Cykling utan ålder - Sverige, som ingår i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens stöd till organisationer som verkar inom äldreområdet, fått möjlighet att
inkluderas i utlysningen.

Principerna har fastställts utifrån organisationernas förutsättningar och kapacitet att ansöka om
bidrag med kort varsel, liksom utifrån syftet att fördelningen ska baseras på uttalat behov.
Ansökningsförfarandet
De organisationer som uppfyllde kriterierna för att omfattas av utlysningen fick information om
möjligheten att ansöka via e-post den 3 november. Bifogat mailet fick de också en förenklad
ansökningsblankett med förslag och vägledning för att söka inom följande områden:






Ökad digital tillgänglighet för medlemmar. Att utöka den nödvändiga tekniska utrustningen
samt tillgången till olika programvaror och utbildningar inom området
Rekrytering av nya medlemmar och volontärer
Projektinsatser med fokus på hälsofrämjande insatser för att möta de negativa effekterna av
pandemin
Utbildning och kompetensutvecklingsinsatser
Informationsinsatser och utveckling av befintlig hemsida, sociala medier mm.
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Opinionsbildande insatser inklusive konferenser och seminarier
Andra utvecklingsbehov

Deadline för ansökan sattes till den 13 november, vilket innebar att organisationerna hade tio
dagar för att formulera och inkomma med ansökan. I samband med utskicket kontaktades därför
samtliga föreningar via telefon för vägledning och stöd samt dialog kring ansökan. Dessutom
tydliggjordes att handläggarna fanns tillgängliga för ytterligare dialog under hela ansökningsperioden.
Handläggningen av ansökningarna
Förvaltningen fick in totalt 39 ansökningar om medel. Ansökt belopp uppgick till totalt
8 680 575 kronor. För att kunna fördela de extra medlen krävdes att samtliga ansökningar bedömdes utifrån förutsättningen att budgetramen var 3 750 000 kronor.
Bedömningen har baserats på huruvida ansökningarna varit tydliga i sina beskrivningar av de
satsningar som organisationerna velat göra, samt hur ändamålsenliga satsningarna varit i förhållande till syftet med utlysningen. Utöver detta har bedömning gjorts av hur väl de planerade
kostnaderna specificerats och/eller hur rimliga de bedömts vara. Vidare har antal personer inom
målgrupperna som kan antas komma att omfattas av insatserna vägts in i bedömningen. Organisationerna har endast beviljats medel för kostnader som inte täcks av det ordinarie organisationsstödet. Förvaltningen har gjort bedömningar av ansökningarna i enlighet med förvaltningens
antagna riktlinjer för organisationsstöd.
Planerad uppföljning
De ansökande organisationerna har fått information om att funktionsstödsförvaltningen planerar
att följa upp användningen av de extra medlen. Uppföljningen kommer att ske genom att organisationerna kontaktas för uppföljningsträffar under hösten 2021. Förvaltningen kommer under
dessa träffar att efterfråga information om hur medlen använts i förhållande till de planerade
satsningar som beskrivits i ansökan och dess effekter.
För organisationer som mottar extra medel och även tar emot ordinarie organisationsstöd från
nämnden ska redovisning skickas till funktionsstödsförvaltningen på det sätt som förvaltningen
uppger. Utgångspunkten är att redovisningen skickas in i samband med att organisationen redovisar övrigt ekonomiskt stöd från funktionsstödsförvaltningen. Det innebär att redovisningen
ska färdigställas under våren 2022 och inkluderas i ansökan om organisationsstöd för nästkommande år.
Föreslagen fördelning av extra medel
Förslaget om tilldelning av medel genom utlysningen, samt förslag till procentuell uppräkning av
beviljat stöd år 2020, återfinns i bilaga 1: Förslag om tilldelning av extra medel för organisationsstöd.
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Ansvariga

Sophia Presinger Avdelningschef
Tarek Borg Förvaltningschef

