Till kommunstyrelsen Malmö Stad

Remissvar ang revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
föreningar och organisationer
SISU Idrottsutbildarna Skåne är generellt positiva till era förslag för era regler och riktlinjer
gällande stöd till föreningar och organisationer, och det finns en god andemening i det. Vi gör
våra medskick utifrån era nedanstående frågeställningar.
Frågeställningar:
1. Generella iakttagelser och förslag till justeringar eller kompletteringar?
-

Ett generellt medskick det ”blandas friskt” mellan begreppet stöd och bidrag. Bra om
det görs enhetligt eller åtminstone definieras om det finns en skillnad.

2. Ger föreslagna regler och riktlinjer en gemensam grund för den samlade bidragsgivningen
som förslaget syftar till? Finns det ändringar och/eller tillägg som bör göras?
-

-

Bra grund men flera andra delar av dokumentet andas mer som riktade stöd ex ” den
verksamhet som får stöd”. Vårt förslag är att ni delar upp stödet i två typer/delar.
Dvs ett stöd för egenvärdet av föreningslivet och senare ett riktat stöd för särskilda
verksamheter.
Positivt att det framgår att det uppmuntras till förvaltningsövergripande samverkan.
Detta är verkligen något som efterlyst från många föreningar och organisationer.
Frågan kvarstår dock hur samverkan skall ske och säkerställas att den görs framöver.

3. Finns det aspekter som bör förtydligas för att säkerställa likvärdigt bemötande av
föreningar och organisationer som söker stöd från Malmö stad?
4. Finns det något som bör klargöras för att säkerställa att verksamheter som ges stöd från
Malmö stad lever upp till de demokratiska värderingar som beskrivs i riktlinjerna?
-

Ersätt Föreningen ska skapa möjlighet till delaktighet och deltagande i föreningen oberoende av
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
med
Föreningen ska skapa möjlighet till delaktighet och deltagande i föreningen för alla.

5. Är förslag till ansvarsfördelning och uppföljning ändamålsenlig? Finns det behov av
förtydliganden och/eller ändringar?

-

-

Angående kraven på föreningarna
o Bra att grundförutsättningen för bidragsgivningen är tillit.
o Tillägg under ha en stadgeenligt... godkänns, samt att styrelsens ansvarsfrihet
behandlas
Angående återbetalning av bidrag
o Förslag att lägga till: Om bidrag erhållits från mer än organisation för samma
verksamhet.
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