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Kommunstyrelsen

Remiss angående Reviderade principer för kommunstyrelsens
bidragsgivning till externa verksamhetsutövare
STK-2021-1081
Funktionsstödsnämnden lämnar följande yttrande:
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till att kommunstyrelsen tagit fram reviderade
principer för bidragsgivning till externa verksamhetsutövare. Funktionsstödsnämnden
föreslår att principerna utformas i klarspråkstext för att säkerställa tillgängligheten, att det
förtydligas gällande hur EU:s statsstödsregler ska tillämpas, samt ett tillägg görs som
beskriver under vilka förutsättningar som ansökningar ställda till kommunstyrelsen kan
hänskjutas till annan nämnd. Nämnden föreslår också att de nämnder som får en ansökan
hänskjuten till sig med uppmaning om samordning med andra nämnder ska kompenseras
ekonomiskt av kommunstyrelsen i de fall ansökan beviljas.
Yttrande

Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till att principer tagits fram för att fungera
vägledande för kommunstyrelsens bidragsgivning till externa verksamhetsutövare.
En tydlighet i hur kommunstyrelsens bidragsgivning handläggs samt hur den förhåller sig till
övriga nämnders bidragsgivning bedöms kunna ge en mer effektiv, likvärdig och rättssäker
hantering av kommunstyrelsens medel avsatta för bidragsgivning, samt skapa bättre
förutsättningar för samverkan kring bidragsgivning i staden generellt.
Funktionsstödsnämnden bedömer att förslaget är väl ägnat att främja ovanstående värden.
Nämnden föreslår dock förtydliganden på följande punkter, för att ytterligare förstärka
textens tillgänglighet, möjligheten till rättssäker och effektiv handläggning samt god
samverkan:
 Funktionsstödsnämnden föreslår att hela texten utformas utifrån principerna för
klarspråk, så att de blir tillgängliga för alla Malmöbor i så stor utsträckning som möjligt,
samt i synnerhet för berörda externa verksamhetsutövare.
 Funktionsstödsnämnden föreslår att begreppet externa verksamhetsutövare definieras, så
att det blir tydligt vilka organisationsformer som omfattas av de reviderade principerna.
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 I avsnittet ”Grundläggande förutsättningar” föreslår funktionsstödsnämnden en ändring,
så att det framgår att EU:s statsstödsregler gäller oavsett organisationsform, det vill säga i
alla fall då verksamhet kan betraktas som ekonomisk. Förtydligandet bör omfatta att
statsstödsreglerna inte enbart gäller organisationer som normalt sett bedriver ekonomisk
verksamhet, utan även exempelvis idéburna organisationer som tar emot stöd för att
bedriva verksamhet som skulle kunna upphandlas.
 I avsnittet ”Grundläggande förutsättningar” föreslår funktionsstödsnämnden ett tillägg, så
att beloppsgränsen för de minimis-stöd till ekonomisk verksamhet framgår. Innevarande
år beräknas de minimis-stöd till motsvarande maximalt 200 000 euro över tre år per
stödmottagare, eller 500 000 euro över tre år per stödmottagare då det rör sig om tjänster
av så kallat allmänt ekonomiskt intresse (De minimis är ett begrepp som används inom
EU:s statsstödsregler för att beteckna stöd av mindre betydelse, vilka under vissa
förutsättningar inte räknas som anmälningspliktigt statsstöd).
 I avsnittet ”Ansökningar gällande verksamhet som inte har en tydlig organisatorisk
hemvist eller spänner över flera nämnders ansvarsområden” föreslår funktionsstödsnämnden att det tydligt ska framgå under vilka förutsättningar kommunstyrelsen kan
hänskjuta en ansökan till annan nämnd.
 I avsnittet ”Ansökningar gällande verksamhet som inte har en tydlig organisatorisk
hemvist eller spänner över flera nämnders ansvarsområden” föreslår funktionsstödsnämnden ett förtydligande av vad som omfattas av kommunstyrelsens samordningsansvar.
 I avsnittet ”Ansökningar gällande verksamhet som inte har en tydlig organisatorisk
hemvist eller spänner över flera nämnders ansvarsområden” föreslår funktionsstödsnämnden ett tillägg som tydliggör att, i det fall kommunstyrelsen hänskjuter en ansökan
till annan nämnd med uppmaning om att beredning bör ske genom förvaltningsövergripande samarbete, ska kommunstyrelsen stå för eventuella kostnader i det fall
ansökan beviljas.
 I avsnittet ”Uppföljning” föreslår funktionsstödsnämnden tillägget att organisationer som
beviljas medel på 250 000 kr eller mer måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor,
som även ska skriva under revisionsberättelsen.
Ordförande
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Stefan Claesson (SD) och Jane Olin (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.
(se Bilaga 7 till protokollet)

