Malmö stad

1 (2)

Tekniska nämnden
Datum

2018-06-28

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

TN-2018-1620

Kommunstyrelsen

Yttrande över Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
föreningar och organisationer STK-2018-74
Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förslag till reviderade riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och organisationer
har skickats på remiss till samtliga av Malmö stads nämnder samt till paraplyorganisationer
för föreningar i Malmö. Tekniska nämnden svarar på remissen enligt nedan.
Yttrande

1. Generella iakttagelser och förslag till justeringar eller kompletteringar?
I nuläget tillåter inte tekniska nämndens reglemente föreningsbidrag varför nämnden inte
kan förhålla sig till riktlinjerna fullt ut. Fastighets- och gatukontoret tillämpar emellertid
särskilda avgifter gällande föreningar vilket är en subvention. Subventionerna regleras av
KF antagen taxa.
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?
Alla nämnder har inte möjlighet att lämna föreningsbidrag, men tillämpar ändå
subventioner och samarbetar med idéburen sektor. Ska dessa regler få tillräckligt
genomslag bör man se över möjligheten för fler nämnder att tillämpa bidragsformen.
3. Finns det aspekter som bör förtydligas för att säkerställa likvärdigt bemötande av
föreningar och organisationer som söker stöd från Malmö stad?
Tekniska nämnden har i detta avseende inget att tillägga

2 (2)
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? I dagsläget finns det ingen organisation eller myndighet som har uppdaterad
information om det riktlinjerna frågar efter, och därför finns det inga garantier att de
uppgifter föreningarna lämnar är korrekta. Stickprovskontroller är därför nödvändiga
liksom möjligheten för medborgare och/eller medlemmar att framföra avvikelser eller
oegentligheter. Det kan också finnas ett behov av att tydliggöra på vilka grunder man
fastställer huruvida en förening eller dess företrädare står/inte står för demokratiska
värderingar. Bedömningarna bör inte göras godtyckligt.
5. Är förslag till ansvarsfördelning och uppföljning ändamålsenlig? Finns det behov av
förtydliganden och/eller ändringar? För att ovan ska vara möjligt krävs en tydlighet
kring hur allmänheten kan rapportera in avvikelser samt ett förtydligande kring vilken
instans som följer upp kraven.

ordförande

Andréas Schönström
sekreterare

Kristina Andersson

Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Håkan Linné (L) med instämmande av Helena
Grahn (M), Petter Naef (M) och Mohammed Khorshid (L) har lämnat in en gemensam
skriftlig reservation, bilaga §168a.

