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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-06-21 kl. 09:00-11:55

Plats

Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Bassem Nasr (MP) (Vice ordförande)
Gunn Hanéll (M) (Andre vice ordförande)
Christian Kutzner (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
John Ola Nilsson (V)
Patrick Reslow (-)
Sasha Steneram (M)
Joel Laguna Ascacivar (L)
Rickard Åhman Persson (SD)
Ola Johansson (SD)
Jolanta Payne (S) ersätter Ann-Sofie Garsén (S)
Izabela Striner (S) ersätter Björn Johansson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Neziya Rahman (S)
Harris Abdullah Cheema (S)
Alexandra Thomasson (V)
Gabriela Herendic (M)
Carl Hammarström (M)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Staffan Appelros (SD)

Övriga närvarande

Johanna Olsson (Nämndsekreterare)
Ann-Sofie Nordh (Avdelningschef)
Ann Andersson (Avdelningschef)
Jonas Svensson (Utbildningschef Vuxenutbildning)
Pia Oredsson (Informationschef)
Cecilia Jönsson (Antagningschef)
Johan Bohman Grinneby (Lärarnas Riksförbund)
Gunilla Heimstein (Lärarförbundet)

Utses att justera

Gunn Hanéll

Justeringen

2018-06-28

Protokollet omfattar

§82

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Johanna Olsson
Ordförande

...........................................

…………………………………

Juan-Tadeo Espetia
Justerande

...........................................

Gunn Hanéll

…………………………………
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Yttrande över remiss om revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads
stöd till föreningar och organisationer

GYVF-2018-1633
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig
om ett antal frågeställningar kopplade till ett, av stadskontoret, framlagt förslag på reviderade
riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och organisationer. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden föreslås besvara frågeställningarna enligt förslag till yttrande.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslag till yttrande
och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att följande mening läggs till femte
punkten i förslag till yttrande: Vidare anser gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att
uttrycket "våldsbejakande uttryck och åsikter" är problematiskt och svårdefinierbart och kan
öppna för godtyckliga tolkningar och bör därför utgå från dokumentet.
Förslag till beslut på sammanträdet

Sasha Steneram (M): Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
etablera en bidragsnämnd som har beslutsansvar för all bidragshantering i kommunen. Bifall
och avslag ska ske efter rekommendation från respektive nämnd.
Ordförande Juan-Tadeo Espitia (S): Avslag till Sasha Stenerams (M) förslag.
Rickard Åhman Persson, Ola Johannsson (båda SD) och Patrik Reslow: Följande tillägg görs
till sista meningen översta stycket, sida 2: Varför GVN föreslår avskaffandet av
hyressubventioner.
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) och ordförande Juan-Tadeo Espitia (S): Avslag till
Rickard Åman Persson, Ola Johannsson (båda SD) och Patrik Reslows tilläggsförslag.
John Ola Nilsson (V): Följande mening läggs till femte punkten i förslag till yttrande: Vidare
anser gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att uttrycket "våldsbejakande uttryck och
åsikter" är problematiskt och svårdefinierbart och kan öppna för godtyckliga tolkningar och
bör därför utgå från dokumentet.
Bassem Nasr (MP): Bifall till John Ola Nilssons (V) tilläggsförslag.
Rickard Åhman Persson, Ola Johannsson (båda SD) och Patrik Reslow: Avslag till John Ola
Nilssons (V) tilläggsförslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Sasha Stenerams (M) förslag, Rickard Åman Persson, Ola Johannsson
(båda SD) och Patrik Reslows tilläggsförslag samt John Ola Nilssons (V) tilläggsförslag under
proposition och finner att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut med John Ola
Nilssons (V) tilläggsförslag.
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Särskilt yttrande, reservation

Gunn Hanell, Sasha Steneram (båda M) och Joel Laguna Ascacivar (L), anmäler gemensamt
särskilt yttrande, se bilaga.
Rickard Åhman Persson, Ola Johansson (båda SD) och Patrik Reslow (-), anmäler gemensam
reservation, se bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse GVN 2018-06-21 Remiss om revidering av regler och riktlinjer
för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer
Förslag till yttrande över Remiss om revidering av regler och riktlinjer för Malmö
stads stöd till föreningar och organisationer
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180409 revidering av regler och riktlinjer för Malmö
stads stöd till föreningar och organisationer
Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och organisationer
Frågeställningar till remissinstanser

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Remiss om revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer
GYVF-2018-1633
”Varje förslösad krona är en stöld från skattebetalarna!”
Detta uttryck ska genomsyra varje politikers arbete i Sverige, i Malmö stad och tillika i Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Organisationer och föreningar kompletterar den kommunala verksamheten med
passion och kompetens för sina respektive intressen. Därför måste vi tillgodose att allt stöd, oavsett form av
bidrag, stärker, stödjer och utvecklar verksamheten.
Idag är det möjligt för föreningar/organisationer att söka bidrag från flera olika förvaltningar. En enskild
förening kan söka stöd för inriktningar som det ideella engagemanget upplever behov av; ”förslag” till förslag
av åtgärder (oaktat om föreningen har förutsättningar, kompetens eller erfarenhet av att genomföra detsamma).
En del organisationer/föreningar kan därmed beviljas högre bidrag och andra får inte tillräckligt för att
verksamheten skall gå ihop. Resultatet blir att Malmöbornas många skattekronor ”rinner ut”, varje år, utan att
förbättra innevånarnas tillvaro.
Dagens bidragssystem medför också att en del, viktiga organisationer, hamnar mellan stolarna.
Moderaterna och Liberalerna förordar en central Bidragsnämnd. En Bidragsnämnd, med erfarna politiker,
erfarna bidragshanterar från olika förvaltningar och ett regelsystem som tydligt redovisar samtliga föreningars
ansökningar/bifall/avslag och resultat - ger staden - Malmöborna en systematisk information om/hur
föreningarna/organisationerna förvaltar sitt bidrag från stadens innevånare varje år.
Malmöborna har rätt att kräva att varje skattekrona påverkar Malmös utveckling på ett positivt sätt!
Malmöborna skall veta att Deras skattekronor förvaltas och ger mervärde!
Med anledning av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt eget yrkande.
Gunn Hanéll (M)

Sasha Steneram (M)

Med instämmande av
Gabriella Herendic (M)

Carl Hammarström (M)

Joel Laguna (L)

5

Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-06-21
Ärende 10

Remiss om Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och
organisationer STK-2018-74
Sverigedemokraterna instämmer i nödvändigheten att skapa bättre och rättvisare regelverk
kring föreningsbidrag. Demokratiaspekten är synnerligen viktig att framhålla. Det bör även
vara lättare att överskåda och kontrollera att reglerna för bidrag efterföljs. Vi anser därför att
man helt borde avskaffa subventionering av hyror och endast lämna stödet i form av
föreningsbidrag. Detta skulle skapa mer tydlighet och bli enklare att administrera och
kontrollera.
Remissunderlaget anger tyvärr en fortsättning av hyressubventioner vilket skapar
merkostnader och ökad administration, vilket också förvaltningen pekar på i sitt förslag till
yttrande.
Vi yrkade att nämndens yttrande skulle skärpas så att ett ställningstagande emot
hyressubventioner framgick tydligt.
Majoriteten önskade tyvärr fortsätta med mer eller mindre dolda subventioner varför
Sverigedemokraterna reserverar oss mot remissyttrandet avseende just delen om
hyressubventioner.

Rickard Åhman Persson

Ola Johansson

Med instämmande av:

Staffan Appelros

Britt-Marie Nilsson

Patrick Reslow

