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Remissvar STK-2018-74
Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och
organisationer

Remissvar från Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
Malmö stads råd för funktionshinderfrågor har tagit del av ovanstående remiss och
även erbjudits en uppskattad muntlig information i ärendet.
Rådet anser att de nya bidragsbestämmelserna är bra och har inga särskilda
synpunkter kring förslaget.
Från några föreningar framförs synpunkter på ekonomiska delar av
bidragshanteringen. Alla synpunkter som inkommit bifogas i sin helhet nedan.
Politikerna i rådet framför sina åsikter i andra remissinstanser.

Malmö den 8 maj 2018

3 svarsförslagbidrag

Nils Karlsson,
Ordförande Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
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Bilaga, Inkomna synpunkter i sin helhet
SYDVÄSTRA SKÅNES DIABETESFÖRENING
Det demokratiska inflytandet från våra medlemmar följer de principer som
beskrives i detta underlag.
Det sociala ansvaret utövar vi genom att ge alla, som har diabetes möjlighet till
medverkan i de arrangemang som vi anordnar, där vi använder olika föreläsare
från samhället, som ger information och kunskap till våra medlemmar såsom t.ex.
sjukvården, kulturen, företag som tillverkar hjälpmedel för diabetes och personer
som kan ge oss en god utveckling.
Vi försöker också att intressera alla människor från olika kulturer.
Bidragsformen är demokratiskt bra och ger vår förening en viss ekonomisk hjälp.
Ansvarsfrågan är bra, om respektive nämnd har hand om sina frågor och om
nämnden har sådan uppföljning att den följer kostnadsutvecklingen.
Malmö den 30 april 2018
SYDVÄSTRA SKÅNES DIABETESFÖRENING
Laila Jandelin
Ordförande

Willy Olsson
Vice ordförande

Malmö dövas förening Svenske
Malmö Dövas Förening har inga synpunkter på ”skärpningen”/ förtydligandet
gällande bidragsbestämmelser.
Tord Lind, representant för Malmö Dövas Förening ”Svenske” i Malmö stads råd
för funktionshinderfrågor

Synskadades förening
Vi i SRF Malmö ställer oss bakom Remissen.
Britt-Marie Linné, för Synskadades förening
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Lokalt forum i Malmö
a) Det stöd som Malmö stad delar ut till föreningar, stiftelser och organisationer är
totalt sätt alldeles för litet. Jämför vi t.ex. oss med Göteborg, så delar de ut
betydligt mer per capita - varför, det borde vi också göra.
b) Malmöpolitiken har sagt åt Malmö stads alla förvaltningar att de skall involvera
flera brukare/brukarorganisationer i allt arbete för ökad delaktighet/ samverkan/
brukarinflytande. Men detta kräver inte bara tid och arbete utan det måste också
innebära all Malmö stads föreningar, stiftelser och organisationer får betydligt mera
bidrag för att kunna klara av denna ökade arbetsbörda.
c) Samverkan måste mer andra ord få kosta och vi pratar i ordalag - flera miljoner.
d) T.ex. FSF / ASF måste alltså få många flera miljoner för att kunna dela ut dem
till de föreningar, stiftelser och organisationer som samverkar med förvaltningarna
/tjänstemännen i Malmö stad.
e) Överenskommelsen / Malmöandan måste kortsiktigt få kosta många miljoner
för att på sikt ge ytterligare miljoner tillbaka.
Med vänliga hälsningar
Stefan Wallerek, sekreterare
Reumatikerföreningen
Vi tycker att de krav som ställs på de olika föreningarna är bra, här har vi inget att
tillägga.
Vi tycker däremot att det skulle finnas en mall som respektive förvaltning kan ha
som riktlinje för hur man skall bedöma bidragets storlek. T.ex. Antal medlemmar,
antal verksamheter och så vidare.
Vi upplever idag att det är en personlig bedömning från respektive handläggare där
vi kan konstatera att en förening med ca 300 medlemmar och ganska liten
verksamhet kan få mer i bidrag än en förening med 1000 medlemmar och stor
verksamhet får betydligt mindre.
Hälsningar Gert Igheden Reumatikerföreningen i Malmö

