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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-06-15 kl. 13:00-15:20

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Jouni Borglund (MP) (Vice ordförande)
Lilian Gerleman (M) (Andre vice ordförande)
Zinaida Kajevic (S)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Birgitta Ehlin (V)
Elisabeth Elgh (M)
Peter Ollén (M)
Narcis Spahovic (L)
Ilvars Hansson (SD)
Peter Jangbro (SD)
Bjarne Hansen (S) ersätter Adrian Kaba (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingela Svensson (S)
Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S)
Ragnhild Ståleker (M)
Lars Mårtensson (M)
Marianne Friedman (L)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Eva Hallén (SD)

Övriga närvarande

Elvira Karat (personalföreträdare Vision)
Gisela Gréen (förvaltningsdirektör)
Susanne Nordqvist (nämndsekreterare)
Brita Kaltenbrunner Bernitz (utredningssekreterare)

Utses att justera

Elisabeth Elgh

Justeringen

2018-06-20
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Remiss om revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
ideella föreningar och organisationer

HVO-2018-800
Sammanfattning

Stadskontoret har, på kommunstyrelsens uppdrag, tagit fram ett förslag på reviderade
kommunövergripande regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och
organisationer. De syftar till att skapa en gemensam grund för den samlade bidragsgivningen,
samt bidra till en likvärdig bedömning av bidragsansökningar oavsett vilken nämnd som
bidraget ansöks från. Ansvaret för bidragsgivningen är fördelat mellan kommunens nämnder.
Den nämnd som betalar ut bidraget ansvarar även för uppföljning.
Revideringen har utgått ifrån de nuvarande reglerna och riktlinjerna, som till stor del har
bedömts vara aktuella även i dag. Dock har vissa justeringar gjorts bland annat gällande de
krav som Malmö stad ställer på föreningar och organisationer som mottar bidrag. Dessa ska
ta ställning för demokrati som samhällssyn samt verka för jämställdhet, mångfald och alla
människors lika värde. Därutöver behandlar reglerna och riktlinjerna även områden som
dokumentation, avtal, ansvarsfördelning och uppföljning.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att godkänna justerat yttrande över remiss om förslag till revidering av regler och riktlinjer för
Malmö stads stöd till föreningar och organisationer.

Yrkanden

Moderaterna och Liberalerna yrkar genom Lilian Gerleman (M) att ett tillägg görs i yttrandet
på sidan 3 sista stycket "Nämnden anser att det under rubriken Villkor för ansökan och bidrag
bör stå att föreningen ska vid ansökan tydligt ange om föreningen har fått eller ansöker om bidrag från flera
nämnder inom Malmö stad eller från annan bidragsgivare. "
Carina Nilsson (S) yrkar bifall till Lilian Gerlemans (M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag till yttrande med
tilläggsmening från Moderaterna och Liberalerna och att nämnden beslutar enligt det
justerade yttrandet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Följebrev
Frågeställningar till remissinstanser
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-09
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09
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Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och organisationer remissversion

