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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-06-18 kl. 08:30-11:45

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Anders Törnblad (MP) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (Andre vice ordförande)
Leif Weine Benthon Tisell (S)
Morgan Svensson (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Per Håkan Linné (L)
Stefan Robert Plath (SD)
Magdalena Beck (S) ersätter Yvonne Olsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Fehim Yilmaz (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Helena Grahn (M)
Petter Naef (M)
Muhammed Khorshid (L)
Anders Pripp (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (fastighets- och gatudirektör)
Monica Johansson (bitr. fastighetsdirektör)
Thomas Lundquist (bitr. gatudirektör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist, gatukontoret)
Annika Larsson (enhetschef, gatukontoret)
Martin Lundin (avdelningschef, gatukontoret)
Tobias Nilsson (avdelningschef, gatukontoret)
Håkan Thulin (avdelningschef, fastighetskontoret)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef, gatukontoret)
Sarah von Liewen (bitr. avdelningschef, fastighetskontoret)
Patrik Widerberg (avdelningschef, gatukontoret)
Yvonne Tingslund (ekonomichef, fastighetkontoret)
Jörgen Jepson (stabschef, gatukontoret)
Barbro Yngveson (avdelningschef, fastighetskontoret)
Annika Abrahamson (enhetschef, gatukontoret)
Erik Lennström (ingenjör, gatukontoret)
Max Hanander (projektledare, gatukontoret)
Thor Rasmussen (landskapsarkitekt, gatukontoret)
Elin Brusewitz (landskapsarkitekt, gatukontoret)
Joakim Florén (enhetschef, gatukontoret)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Kristina Andersson
Ordförande
Justerande

...........................................

…………………………………

Andréas Schönström (S)

Anders Törnblad (MP)

...........................................

…………………………………

Håkan Fäldt (M)
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Karin Caesar (ingenjör, gatukontoret)
Andreas Nordin (ingenjör, gatukontoret)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2018-06-27

Protokollet omfattar

§168

3

§

168

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

TN-2018-1620
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 5 oktober 2016 att ge stadskontoret i uppdrag ”att efter Malmö
stads omorganisering, i bred samverkan med övriga förvaltningar och civilsamhällets
organisationer, göra en översyn av de kommunövergripande reglerna och riktlinjerna för
Malmö stads stöd till föreningar och organisationer” (STK-2016-216). Ärendet innehåller ett
förslag till revidering av kommunövergripande regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
föreningar och organisationer. Nuvarande riktlinjer beslutades av kommunfullmäktige 1992.
Grundförutsättningen för bidragsgivningen är tillit. I de föreslagna riktlinjerna finns dock ett
tydliggörande av vilka krav som Malmö stad ställer på föreningar som beviljas bidrag. Det
handlar bland annat om att föreningar som får bidrag ska ta ställning för demokratin som
samhällssystem och verka för jämställdhet, mångfald och alla människors lika värde.
Föreningar och organisationer som bryter mot dessa riktlinjer ska kunna avkrävas att betala
tillbaka sitt bidrag.
De reviderade riktlinjerna har skickats på remiss till samtliga av Malmö stads politiska
nämnder, samt till paraplyorganisationer för föreningslivet i Malmö. Utöver detta kommer
det arrangeras en remisskonferens för de idéburna organisationerna under våren 2018.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningarnas förslag.

Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar att ärendet kompletteras med en andra att-sats: att föreslå
kommunstyrelsen låta utreda möjligheterna för en samlad bidragshantering i en gemensam nämnd eller
motsvarande, för hela staden.
Håkan Linné (L) yrkar bifall till Håkan Fäldts tilläggsyrkande.
Andréas Schönström (S) yrkar avslag på Håkan Fäldt tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
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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) avser att lämna in en gemensam
skriftlig reservation, bilaga §168a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 180618 - Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads
stöd till föreningar och organisationer
Förslag till yttrande TN 180618 - Revidering av regler och riktlinjer för Malmö
stads stöd till föreningar och organisationer
Frågeställningar till remissinstanser
Regler och riktlinjer - remissversion

