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Kommunstyrelsen

Yttrande över Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
föreningar och organisationer STK-2018-74
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Föreliggande förslag till yttrande utgår från de frågeställningar som är kopplade till ett av
stadskontoret framlagt förslag till reviderade riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella
föreningar och organisationer. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besvara
frågeställningarna enligt nedanstående redovisning.
Yttrande

GVN välkomnar ett reviderat förslag till regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
föreningar och organisationer. Nämnden anser dock att förslaget i vissa delar behöver
förtydligas:
-

Förslaget till riktlinjer är i sin nuvarande form omfattande. Riktlinjerna blandar därtill
övergripande riktlinjer med riktlinjer på detaljnivå. GVN anser därför att riktlinjerna
med fördel kan kortas ned och hållas på en mer övergripande nivå. Varje förvaltning
bör sedan, i enlighet med förslaget, ta fram specifika riktlinjer anpassade till
respektive nämnds verksamhet.

-

Förslaget på nya riktlinjer ”gäller även när Malmö stad, hyr eller lånar ut lokaler till
föreningslivet”. GVN anser det dock vara otydligt om det endast är riktlinjerna som
ryms under rubriken Krav på föreningen som gäller för denna verksamhet eller om även
styckena som följer, som tar upp bland annat villkor för ansökan och återbetalning
av bidrag, ska beaktas vid utlåning/uthyrning av lokaler.

-

GVN ser en utmaning för förvaltningarna att säkerställa att riktlinjerna efterlevs.
Nämnden tolkar riktlinjerna som att de till en betydande del utgår från
fritidsförvaltningens bidragssystem och den registreringsprocess som finns kopplad
till denna. Riktlinjernas omfattning ställer därför krav på övriga förvaltningar att
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upprätta nya ansökningsrutiner och mallar för att säkerställa att föreningarna lever
upp till de krav som stipuleras. För gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
kommer en uppföljning av uthyrning och utlåning av lokaler till föreningslivet enligt
riktlinjerna sannolikt få betydande konsekvenser.
-

GVN menar att det inte är samma sak att säkerställa att en förening är uppbyggd och
fungerar enligt demokratiska principer som att säkerställa att organisationen har
demokratiska värderingar och tar ställning för demokratin som samhällssystem. Det
senare ställer helt andra krav på uppföljning. Det är otydligt i riktlinjerna hur denna
typ av uppföljning kan genomföras. 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.

-

Då IOP är en samarbetsform som delvis utgår från andra riktlinjer än de som lyfts i
föreliggande förslag önskar GVN att detta ska framgå tydligare. GVN önskar även
att det inkluderas en hänvisning till kriterierna för IOP i riktlinjerna och var
förvaltningarna kan vända sig för att ta del av dessa.

GVN konstaterar slutligen att Malmö stads riktlinjer för bidragsgivning tas fram samtidigt
som den statliga utredningen Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning Dir. 2018:19 pågår.
Denna utredning har som uppdrag att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter
som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar. I utredningen ingår det bland
annat att analysera vilka delar av en bidragssökande organisations uppbyggnad och
verksamhet som ska granskas i förhållande till demokrativillkoret och hur denna granskning
bör genomföras. Av denna anledning borde stadskontoret överväga att avvakta att slå fast
nya riktlinjer tills dess att utredningen presenterar sin slutrapport i juni 2019.
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