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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-04-03 kl. 13:00-14:30

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Märta Stenevi (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Andréas Schönström (S)
John Roslund (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Anton Sauer (C)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Liselott Nilsson (HR-direktör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Budgetchef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Ola Nyberg (Finanschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Pernilla Mesch
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Ola Yndeheim (Enhetschef)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
Protokollet omfattar

§103
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Återremiss KF - Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
föreningar och organisationer

STK-2018-74
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 kommunövergripande regler och riktlinjer för Malmö
stads stöd till ideella föreningar och organisationer”(STK-2016-216).
Ett förslag till revidering behandlades i kommunfullmäktige 28 februari 2019, § 41 och
återremitterades för förtydligande av uppföljningsrutiner som säkerställer att bidrag till den
idéburna sektorn bara utgår till de föreningar som uppfyller kommunens krav och att
bidragsgivande nämnd har gjort tillräckligt mycket för att kontrollera att detta efterlevs.
Grundförutsättningen för bidragsgivningen är tillit. De reviderade reglerna och riktlinjernas
syfte är att skapa en övergripande kommungemensam grund för den samlade
bidragsgivningen och bidra till en likvärdig bedömning av bidragsansökningar oavsett nämnd
som bidraget ansöks från. De reviderade reglerna och riktlinjerna ska samtidigt ge utrymme
för bidragsgivande nämnder att anpassa sina bidragsregler efter respektive ansvarsområde. I
de reviderade regler och riktlinjerna för Malmö stads stöd till idéburen sektor finns
tydliggörande av vilka krav Malmö stad ställer på verksamheter som beviljas bidrag.
Verksamheter som bryter mot dessa riktlinjer ska kunna avkrävas återbetalning av bidrag.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
föreningar och organisationer antagen av KF 1992-10-29, § 189, bih 141.
2. Kommunfullmäktige antar reviderade Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen
sektor.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att vid behov revidera
övergripande Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor så att de
harmonierar med nationella regler och riktlinjer.
4. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för ett gemensamt
boknings- och bidragssystem.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt fritidsnämnden att ta fram en modell för hur
bidragsgivande nämnder kan hantera boknings- och bidragssystemet.
6. Kommunfullmäktige ger bidragsgivande nämnder i uppdrag att se över
samarbetsformer kring bidragsgivning.
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Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att begreppet "funktionsvariationer" ska ersätta
"funktionsnedsättning". Under stycket på sidan 2 med rubrik "Krav på verksamheten" i
riktlinjerna ska det enbart stå: "ta ställning för demokratin som samhällssystem och verka för
jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i verksamheten". Den
efterföljande texten i den punkten ska strykas då den anses överflödig och att den på grund
av sina möjligheter till subjektiva tolkningar kan orsaka mer skada än nytta.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina Johanssons (V)
yrkanden om ändringar och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 16.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 17.
Beslutsunderlag

























Förslag till beslut §201 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Återremiss KF - Revidering av regler och
riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer
Återremissversion efter KF Regler och riktlinjer
Beslut §236 KS AU 180409
Frågeställningar till remissinstanser
Regler och riktlinjer - remissversion
Följebrev Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar
och organisatione
Stadsbyggnadsnämndens beslut 180607 § 207
Särskilt yttrande från (SD) från stadsbyggnadsnämnd
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Särskilt yttrande från (L+M) från stadsbyggnadsnämnd
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Miljönämnden beslut 180614 §85
Reservation (M+L) från miljönämnden
Reservation (SD) från miljönämnden
Särskilt yttrande (V) från miljönämnden
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Remissvar från miljönämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 180615 §65
Remissvar från hälsa-, vård - och omsorgsnämnden
Förskolenämnden beslut 180613 §78 med Reservation (M+L) och Särskilt yttrande
(V)
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
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Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 180612 §73 med Reservation (SD)
Remissvar från förtroendenämnden
Tekniska nämnden beslut 180618 §168
Reservation (M+L) från tekniska nämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Grundskolenämnden beslut 180621 §101 med Särskilt yttrande (V) och (SD) och
Reservation (M+L)
Remissvar från grundskolenämnden
Fritidsnämnden beslut 180614 §76 med Reservation (M+L)
Remissvar från fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 180618 §77 med Reservation (SD) och Särskilt
yttrande (M+L)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180621 §266 med Särskilt Yttrande
(M+L) och (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 180621 §82 med Särskilt yttrande
(M+L) och Reservation (SD)
Tjänsteskrivelse från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut 180614 §78 med Reservation (M+L)
Remissvar från kulturnämnden
Remissvar från revisorskollegiet
Remissvar från valnämnden
Remissvar från Malmö Ideella
Remissvar från Malmö mot Diskriminering
Remissvar från KC Kompetenscenter
Remissvar från MISO
Regler och riktlinjer, synpunkter från FUB
Remissvar från SISU Idrottsutbildarna Skåne
Remissvar från HISO
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-04-03
Ärende: STK-2018-74
Återremiss KF – Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och
organisationer
Kommunfullmäktige återremitterade förslaget till regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar
och organisationer, för förtydligande av uppföljningsrutiner som säkerställer att bidrag till den idéburna
sektorn bara utgår till de föreningar som uppfyller kommunens krav och att bidragsgivande nämnd har
gjort tillräckligt mycket för att kontrollera att detta efterlevs.
Sverigedemokraterna uttrycker glädje över att kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen har
respekterats av styret, trots den bittra tonen som uttrycktes på Kvällspostens debattsida av Frida
Trollmyr (S) och Ewa Bertz (L).
Tillägget som har gjorts i regelverket är viktigt. Speciellt följande mening är av stor vikt:
”Vid misstanke om att kraven inte uppfylls ska nämnden inleda en granskning och ta kontakt med den
berörda verksamheten.”
Att ansvarig nämnd inleder en granskning vid misstanke om att kraven inte uppfylls är viktigt att
nämna, eftersom det innebär att ledamöterna i nämnden kan förvänta sig en granskning när
omständigheter uppstår där man kan ifrågasätta om en viss organisation lever upp till kraven i
regelverket.
Det innebär även att en sådan granskning är inte någonting som ansvarig nämnd kan välja bort.
Sverigedemokraterna tolkar detta som att legitima misstankar mot en viss organisation som förs fram
av ledamöter i nämnden ska granskas.
Detta stärker ansvarig nämnds roll som tillsynsorgan. Därmed menar Sverigedemokraterna att det inte
längre finns brister i regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer.
_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)
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Bilaga 17
Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-04-03: Ärende 22. Återremiss KF - Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads
stöd till föreningar och organisationer

Vänsterpartiet föreslog två förändringar i reglerna och riktlinjerna:
1. Vänsterpartiet tycker att begreppet funktionsvariationer ska ersätta funktionsnedsättning.
Personer ska inte stämplas som ha funktionsnedsättning, de drabbas av hinder i vardagen på
grund av respektive funktionsvariation.
2. Vänsterpartiet anser att stycket ”Krav på föreningar” innehåller delar som är
problematiska därför att de är vaga och oprecisa och därför kan tolkas subjektivt. Vad som är
våld och därmed ”våldsbejakande uttryck och åsikter” kan tyckas enkelt att definiera i en
liten homogen grupp med likartade åsikter, men tolkningarna kan variera över tid och inte
minst mellan olika ideologiska inriktningar, och därmed i sin förlängning leda till indraget
stöd eller förbud mot organisationer, som de flesta av oss idag bedömer som positiva krafter
i samhällsbygget. Det är viktigt att riktlinjerna är tydliga så att de inte ger uttryck för
subjektiva tolkningar och framöver kan komma att användas för att begränsa det fria kulturoch föreningslivet på ett icke önskvärt sätt.
För att ta ett par exempel: ”Feministiskt självförsvar”, som är en metod som lärs ut på
många skolor, och som de flesta av oss med glädje stödjer kan av andra ges en negativ
tolkning. Ett annat exempel är Greenpeace, idag respekterat över hela världen för sitt
engagemang för planetens överlevnad, men säkert också kan uppfattas som våldsamma av
en del, speciellt vid sin start av verksamheten med spektakulära protester mot
kärnkraftsavfall, valfångst samt kärnvapen.
Vänsterpartiet anser därför att det räcker att skriva ”Föreningen ska också ta ställning för
demokratin som samhällssystem och verka för jämställdhet, mångfald, alla människors lika
värde och likabehandling i verksamheten.” Den efterföljande texten i den punkten som
avslutas med ”i strid med ovanstående.” anser vi överflödig och att den på grund av sina
möjligheter till subjektiva tolkningar kan orsaka mer skada än nytta.
VI reserverar oss till förmån för våra två yrkanden.
Malmö 2019-04-03
Emma-Lina Johansson
Med instämmande
Anders Skans

