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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.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Återremiss KF - Revidering av regler och
riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer

3








































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
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
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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

