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Regler och riktlinjer för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens stöd till
idéburen sektor

HVO-2018-980
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att ge stadskontoret i uppdrag ”att efter Malmö stads
omorganisering, i bred samverkan med övriga förvaltningar och civilsamhällets organisationer, göra en översyn
av stadsövergripande regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och organisationer”
(STK-2016-216). Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor antogs av
kommunfullmäktige efter revidering den 25 april 2019.
I samband med översyn av de kommungemensamma riktlinjerna för föreningsbidrag
beslutade hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 26 april 2018 (HVO-2018-617) om en översyn
av organisationsbidrag inom nämndens ansvarsområde. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
fastställde även tillfälliga riktlinjer för organisationsbidrag till lokala anhörigföreningar på
särskilda boenden som skulle gälla för 2018 och 2019. Översynen visade att
organisationsbidrag inom nämndens ansvarsområde kan delas in i tre kategorier; kontanta
bidrag, bidrag inom samverkan med idéburen sektor och subventionerad uthyrning av
förvaltningens lokaler.
Förvaltningens bedömning är att de kommunövergripande reglerna och riktlinjerna för
Malmö stads stöd till ideella föreningar och organisationer är utförliga, utgår från nationella
regler och riktlinjer samt är tillräckliga för hantering av eventuella organisationsbidrag inom
hälsa-, vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Förvaltningen bedömer därför att det i
nuläget skulle vara överflödigt att anta egna riktlinjer utöver de stadsövergripande med
undantag för förtydligande av subventionerad uthyrning. Förvaltningen föreslår att hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden fattar beslut kring bidrag till anhörigföreningar, subventionerad
uthyrning av förvaltningens lokaler och bidrag för samverkan med idéburen sektor.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att organisationsbidrag till lokala
anhörigföreningar i nuvarande form upphör från och med 1 januari 2020 och att 200
000 kronor i budget återförs till särskilt boende.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till riktlinjer för uthyrning av
lokaler i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att utreda och ta fram förslag på samverkansformer mellan hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och idéburen sektor för återrapportering till nämnden.
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Beslutet skickas till

Annetorpsgården anhörigförening
Basen anhörigförening
Dekoren anhörigförening
Gyllebogården anhörigförening
Päronskogen anhörigförening
Storskarven anhörigförening
Tryggheten anhörigförening
Tygelsjögården anhörigförening
Victoria anhörigförening
Beslutsunderlag
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