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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-06-14 kl. 08:30-10:10

Plats

Henrik Smithsgatan 13

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Ala Eddin Omar Al-Qut (MP) (Vice ordförande)
Tony Rahm (M) (Andre vice ordförande)
Annika Stark (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Elisabet Landrup (M)
Olle Schmidt (L)
Jörgen Grubb (SD)
Johan Sjöstrand (S) ersätter Asterios Bratanis (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Joakim Larsson (M)
Pär Magnus Olsson (M)
Hynek Olsak (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Sara Sätterberg (Sekreterare)
Malin Eggertz Forsmark (Avdelningschef)
Rebecka Olofsson (Enhetschef)
Anna Jönsson (Planeringssekreterare)
Emma Sjögren (Planeringssekreterare)
Eva Lotte Olsson (Kommunal)
Zakaria El-Falou (Kommunal)

Utses att justera

Elisabet Landrup (M)

Justeringen

2018-06-21

Protokollet omfattar

§76
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Justerande
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Elisabet Landrup (M)
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Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och
organisationer

FRI-2018-1460
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads
stöd till föreningar och organisationer. Förslaget har skickats ut på remiss.
Fritidsförvaltningen är positiv till översynen och menar att det är viktigt att föreningar och
organisationer behandlas likvärdigt oavsett vilken nämnd de söker bidrag från.
Fritidsförvaltningen är positiv till att få registeransvar för samtliga föreningar som får bidrag i
Malmö stad men ser behov av tydligare grundläggande krav samt ökade resurser för
hanteringen.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner yttrandet, med tillägg om behovet av ett förtydligande
avseende hur följande riktlinjer ska tillämpas i praktiken: "Föreningen ska också ta
ställning för demokratin som samhällssystem och verka för jämställdhet, mångfald,
alla människors lika värde och likabehandling i verksamheten samt ta avstånd från
våldsbejakande uttryck och åsikter. Företrädare för föreningen, till exempel
styrelsemedlem, anställd eller volontär, som i föreningens namn uttrycker åsikter i
strid med ovanstående ska omgående av föreningen uppmanas att lämna sitt uppdrag.
Föreningen får heller inte samverka med, eller anlita, organisationer eller personer
som uttrycker åsikter i strid med ovanstående."

Yrkanden

Olle Schmidt (L) yrkar på att fritidsnämnden i yttrandet ska be om ett förtydligande
avseende hur följande riktlinjer ska tillämpas i praktiken: "Föreningen ska också ta ställning
för demokratin som samhällssystem och verka för jämställdhet, mångfald, alla människors
lika värde och likabehandling i verksamheten samt ta avstånd från våldsbejakande uttryck och
åsikter. Företrädare för föreningen, till exempel styrelsemedlem, anställd eller volontär, som i
föreningens namn uttrycker åsikter i strid med ovanstående ska omgående av föreningen
uppmanas att lämna sitt uppdrag. Föreningen får heller inte samverka med, eller anlita,
organisationer eller personer som uttrycker åsikter i strid med ovanstående."
Ordförande och Tony Rahm (M) yrkar bifall till Olle Schmidts (L) förslag.
Tony Rahm (M) yrkar med instämmande av Olle Schmidt (L) därutöver på att
fritidsnämnden i yttrandet ska föreslå att en nämnd ska hantera samtliga Malmö stads
föreningsbidrag.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag med Olle
Schmidts (L) tilläggsyrkande och arbetsutskottets förslag med Olle Schmidts (L) och Tony
Rahms (M) respektive tilläggsyrkanden.
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Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag med Olle Schmidts (L) tilläggsyrkande.
Reservationer

Tony Rahm (M), Elisabet Landrup (M) och Olle Schmidt (L) inkommer med skriftlig
reservation.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








Yttrande fritidsnämnden 180614
Frågeställningar till remissinstanser
Regler och riktlinjer
Beslut §236 KS AU
Tjänsteskrivelse stadskontoret
Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 180614
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Reservation

Fritidsnämnden 2018-06-14
Ärende: 2
Ang: Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och
organisationer
Som all vid detta lag bör veta vill alliansen i Malmö ha en samlad nämnd för bidragshantering till
civilsamhället. Vi yrkade på att detta skulle stå med i skrivelsen men fick inte gehör för detta,
därför lämnar vi denna reservation.
En samlad nämnd för bidragshantering till civilsamhället skulle inte bara underlätta hanteringen
och uppföljningen i kommunen utan även skapa långsiktighet för föreningarna. Idag kan en
förening söka bidrag i flera olika nämnder utan att kommunen har kontroll över hur mycket de
fått i respektive nämnder. Alliansen i Malmö värnar om skattebetalarnas pengar och vill genom
en gemensam nämnd för bidragshantering underlätta prioriteringen och säkerställa att pengarna
går till rätt projekt och föreningar.
Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Elisabet Landrup (M)

Olle Schmidt (L)
Med instämmande av
Danica Srnic (M)

Joakim Larsson (M)

Magnus Olsson (M)

