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Remiss angående Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd
till föreningar och organisationer

GRF-2018-7497
Sammanfattning

Grundskolenämnden har av kommunstyrelsen getts tillfälle att yttra sig om en remiss
angående 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 syftar till att skapa en gemensam grund för den samlade bidragsgivningen.
Riktlinjerna ska bidra till att organisationer som söker stöd från Malmö stad bemöts
likvärdigt, oavsett vilken nämnd de söker bidrag från. Riktlinjerna ska säkerställa att den
verksamhet som får stöd styrs enligt demokratiska principer och är i överensstämmelse med
de demokratiska värderingar som Malmö stad står för och att den är till gagn för
Malmöborna. Grundskoleförvaltningen ställer sig positiv till den huvudsakliga ansatsen med
revideringen av riktlinjerna, men har vissa synpunkter gällande utformning och specifika delar
av riktlinjerna.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande och skicka det till kommunstyrelsen, med
följande ändringar:


meningarna "Krav att föreningen ska uppmana företrädare som i föreningens namn
uttrycker av Malmö stad oönskade åsikter att lämna sitt uppdrag anser
grundskolenämnden är för långtgående. Detta då det dels kan gå emot den
demokratiska principen som föreningen bygger sin verksamhet på och dels skulle i
vissa lägen kunna gå emot arbetsrättslig lagstiftning" på sida 2 i förvaltningens förslag
till yttrande tas bort.



meningen "Vidare är kraven på föreningars och deras medlemmars värdegrund för
långtgående och svåra att granska" i sammanfattningen på sida 1 i förvaltningens
förslag till yttrande tas bort.



mening tillförs yttrandet om att begreppet funktionshinder i Regler och riktlinjer för
Malmö stads stöd till ideella föreningar och organisationer byts ut mot begreppet
funktionsnedsättning.
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Beslutsgång

Noria Manouchi (M), Robert Lenir (M), Dorota Kwiatkowska-Rangatchew (M) och Jacob
Branting (L) yrkar på att tillföra följande mening till yttrandet: "Vidare anser
grundskolenämnden att en gemensam nämnd för all bidragshantering till civilsamhället vore
lämpligt för att säkerställa en konsekvent och transparant bidragsgivning till stadens
föreningar och organisationer."
Ordförande yrkar på att meningarna "Krav att föreningen ska uppmana företrädare som i
föreningens namn uttrycker av Malmö stad oönskade åsikter att lämna sitt uppdrag anser
grundskolenämnden är för långtgående. Detta då det dels kan gå emot den demokratiska
principen som föreningen bygger sin verksamhet på och dels skulle i vissa lägen kunna gå
emot arbetsrättslig lagstiftning" på sida 2 i förvaltningens förslag till yttrande och att
meningen "Vidare är kraven på föreningars och deras medlemmars värdegrund för
långtgående och svåra att granska" i sammanfattningen på sida 1 i förvaltningens förslag till
yttrande tas bort.
Noria Manouchi (M), Robert Lenir (M), Dorota Kwiatkowska-Rangatchew (M) och Jacob
Branting (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande att meningarna "Krav att föreningen ska
uppmana företrädare som i föreningens namn uttrycker av Malmö stad oönskade åsikter att
lämna sitt uppdrag anser grundskolenämnden är för långtgående. Detta då det dels kan gå
emot den demokratiska principen som föreningen bygger sin verksamhet på och dels skulle i
vissa lägen kunna gå emot arbetsrättslig lagstiftning" på sida 2 i förvaltningens förslag till
yttrande tas bort. I övrigt kvarstår tidigare yrkande av Noria Manouchi (M), Robert Lenir (M),
Dorota Kwiatkowska-Rangatchew (M) och Jacob Branting (L).
Lisa Stolpe (V) yrkar på att nämnden i sitt yttrande bör föreslå att meningen "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" på sida två i Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
ideella föreningar och organisationer omformuleras till "Föreningen ska också ta ställning för
demokratin som samhällssystem och verka för jämställdhet, mångfald, alla människors lika
värde och likabehandling i verksamheten.", att begreppet bidrag byts ut mot
organisationsstöd, att begreppet funktionshinder byts ut mot funktionsnedsättning och att
meningen "Riktlinjerna bör tydliggöra hur granskningen ska ske och vilka aspekter som ska
bedömas" läggs till i slutet av sista stycket i Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
ideella föreningar och organisationer.
Ordförande yrkar bifall till Lisa Stolpes (V) yrkande i den del som avser att begreppet
funktionshinder byts mot funktionsnedsättning. I övrigt kvarstår ordförandes tidigare
yttrande.
Noria Manouchi (M), Robert Lenir (M), Dorota Kwiatkowska-Rangatchew (M) och Jacob
Branting (L) yrkar bifall till Lisa Stolpes (V) yrkande i den del som avser att begreppet
funktionshinder byts mot funktionsnedsättning. I övrigt kvarstår Noria Manouchi (M),
Robert Lenir (M), Dorota Kwiatkowska-Rangatchew (M) och Jacob Brantings (L) tidigare
yttranden.
Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet
med ordförandes yrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Jörgen Grubb (SD) och Ulf Blomström avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Noria Manouchi (M), Robert Lenir (M), Dorota Kwiatkowska-Rangatchew (M) och Jacob
Branting (L) anmäler reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
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Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse GRN 180621 Remiss angående Revidering av regler och
riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer
Förslag till yttrande GRN 180621 remiss angående Revidering av regler och
riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och organisationer
Regler och riktlinjer
Protokollsutdrag §236 KS AU 180409
Tjänsteskrivelse KSAU 180409
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Vänsterpartiet
Särskilt Yttrande
Grundskolenämnden 2018-06-21
Ärende nr: 5, Revidering av regler och riktlinjer för Malmö Stads stöd till föreningar och
organisationer.

Vänsterpartiet tycker att förslaget till yttrande i grunden är bra men att det finns
ytterligare som bör tydliggöras och yrkade därför för att vissa formuleringar och begrepp
skulle bytas ut eller tas bort.
Vi anser att stycket ”Krav på föreningar” innehåller delar som är problematiska därför att
de är vaga och oprecisa och därför lämnar onödigt stort utrymme för subjektiva
bedömningar. 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
verkar som positiva krafter i samhällsbygget. För att ta ett par exempel så vill vi
nämna ”Feministiskt självförsvar”, som är en metod som sprider metoder för att försvara
sig mot våld men som av andra kanske skulle kunna betraktas som våldsbejakande. Ett
annat exempel är Greenpeace som arbetar globalt och lokalt för planetens överlevnad,
men säkert också kan tolkas som våldsamma av en del.
Vi yrkade därför för följande ändringar i nämndens yttrande:
- Att begreppet bidrag byts ut mot organisationsstöd, bla för att inkludera även
subventionerade lokaler.
- Att termen funktionshinder byts ut mot funktionsnedsättning (diksrimeringslagens
term).
-Att följande läggs till i sista stycket om ansvarsfördelning och uppföljning: Riktlinjerna
bör tydliggöra hur granskningen ska ske och vilka aspekter som ska bedömas.
-Att i stycket “Krav på föreningen” föreslå att stycket på s 2 i remissversionen som
börjar: ”Föreningen ska också ta ställning för demokratin som samhällssystem och verka
för jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i
verksamheten”, avslutas där, dvs resten av sidan 2 stryks.
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Glädjande nog fick vi medhåll på vissa punkter men inte samtliga varför vi inkommer
med detta särskilda yttrande.

Malmö 20180621
Lisa Stolpe
_________________________________
med instämmande av:
Jesper Ericsson
________________________________

7

Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2018-06-21
Ärende: GRF-2018-7497
Remiss angående Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd
till föreningar och organisationer
Det har länge funnits ett behov av att revidera dessa regler och riktlinjer och vi är
glada för att detta nu gjorts.
Sverigedemokraterna menar att den åtstramning som denna revidering påvisar är bra
och vi ser med tillförsikt att dessa nu följs på ett stringent sätt.
Vi är lite undrande över den milda kritik som grundskoleförvaltningen uttrycker i sitt
yttrande, då vi ser det reviderade förslaget i sin helhet vara bra.

_____________________________
Jörgen Grubb (SD)
_____________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

8

Reservation

Stadsdelsfullmäktige

Malmö Grundskolenämnd
2018-06-21
Ärende: Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
föreningar och organisationer
GRF-2018-7497

Malmö stad betalar årligen ut miljontals kronor i olika former av stöd till föreningar och
organisationer. Dessa bidrag kan sökas från flera olika delar av Malmö stad, bland annat av
kulturnämnden, fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Moderaterna och Liberalerna anser
dock att bidragsutbetalningarna till stadens föreningsliv bör vara betydligt mer uppstyrt än så.
Därför yrkade vi på följande tillägg till nämndens yttrande:
”Vidare anser grundskolenämnden att en gemensam nämnd för all bidragshantering till
civilsamhället vore lämpligt för att säkerställa en konsekvent och transparent bidragsgivning
till stadens föreningar och organisationer”.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.

Noria Manouchi (M)
Vice ordförande

Robert Lenir (M)

Dorota Rangatchew (M)

Jacob Branting (L)
Med instämmande av:
John Eklöf (M)

Linda Obiedzinski (M)

Louise Eklund Bergström (L)

