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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.
Det föreslås att de reviderade riktlinjerna skickas på remiss till samtliga av Malmö stads politiska
nämnder. Dessutom skickas förslaget på remiss till paraplyorganisationer för föreningslivet i
Malmö. Utöver detta kommer det arrangeras en remisskonferens för de idéburna
organisationerna under våren 2018.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar, utan eget ställningstagande, förslag om
revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer
på remiss till samtliga Malmö stads nämnder samt till paraplyorganisationer för
föreningslivet i Malmö, med svarstid till den 30 juni 2018.
Beslutsunderlag
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Regler och riktlinjer - remissversion
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20
Kommunstyrelsen 2018-09-05
Kommunfullmäktige 2018-09-27
Beslutet skickas till

Alla Malmö stads nämnder
ABF
Agenda Jämlikhet
Bilda
Ett enat Malmö
Folkuniversitetet
Fotbollklubbarnas samorganisation
HISO
HSO
IBN Rushd
Kulturens studieförbund
Malmö Amatörteater Forum
Malmö mediakanal
Malmö mot Diskriminering
Malmö Närradioförening
Medborgarskolan
MIP
MISO
NBV
Open Skåne
Föreningen Paraplyet
Sensus
SISU Idrottsutbildarna
Spelens hus
Studiefrämjandet
Vuxenskolan
Somaliska paraplyorganisationen
KC Malmö
Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade om rutiner för kommunstyrelsens bidragsgivning i oktober 2016
(STK-2016-216). I samma ärende fattades beslut om att ”ge stadskontoret i uppdrag att efter
omorganiseringen, 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”.
Föreliggande förslag har tagits fram av stadskontoret i samverkan med det så kallade
”bidragsnätverket”, vilket består av tjänstepersoner från fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen,
arbetsmarknad- och socialförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen. Organisationer inom
idéburen sektor kommer att ges möjlighet att komma med synpunkter skriftligt genom remissen,
men även muntligt i och med en remisskonferens under våren 2018.
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De nuvarande reglerna och riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 1992 (KF-1992-10-29).
Till stor del är dessa relevanta även 2018, men det finns anledning att göra vissa justeringar.
Bland annat finns behov av att förtydliga vilka krav som Malmö stad ställer på de föreningar
som mottar bidrag.
Syftet med de föreslagna kommunövergripande riktlinjer för stadens stöd till ideella föreningar
och andra organisationer är att de ska utgöra en gemensam grund för den samlade
bidragsgivningen. Riktlinjerna ska bidra till att de organisationer som söker bidrag från Malmö
stad bedöms likvärdigt, oavsett från vilken nämnd de söker bidrag från. Vidare ska riktlinjerna
också säkerställa att den verksamhet som får stöd är i överensstämmelse med de demokratiska
värderingar som Malmö stad står för och att den är till gagn för Malmöborna. Utöver dessa
riktlinjer har respektive bidragsgivande nämnd specifika regler som anpassats till det stöd som
ges från nämnden.
I de reviderade riktlinjerna anges även anledningar som kan ligga till grund för att Malmö stad
kan hålla inne, stoppa eller kräva tillbaka bidrag. Exempelvis kan det vara att föreningen inte
tagit bidraget i anspråk för den period som bidraget avser, eller att Malmö stad har kännedom
om att en annan myndighet utreder om föreningen följer lagar och föreskrifter.
Ansvaret för bidragsgivningen fördelas mellan kommunens nämnder. Den nämnd som betalat ut
ett bidrag ansvarar också för uppföljning. Förvaltningen ska inhämta tillräcklig information för
att säkerställa att den verksamhet som föreningen beviljats bidrag för har genomförts. Nämnden
ska ges möjlighet att ta del av räkenskaper och annat relevant material för att kunna följa upp
hur bidraget använts av föreningen.
Dessa regler föreslås även gälla när Malmö stad hyr eller lånar ut lokaler till externa
organisationer.
Det föreslås också att fritidsförvaltningen ska ha ett samlat registeransvar för samtliga föreningar
som får bidrag från Malmö stad.
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