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Förskolenämnden
Datum

2018-06-19

Yttrande

Adress

Lugna gatan 82
Diarienummer

Till

FSKF-2018-6654

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsens förslag till reviderade regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella
föreningar och organisationer är en uppdatering av nuvarande regler med syfte att utgöra en
gemensam grund för den samlade bidragsgivningen. Riktlinjerna ska bidra till att ge de
organisationer som söker bidrag en likvärdighet oavsett vilken nämnd de söker bidrag från. I
riktlinjerna ges tydligt uttryck för att grundförutsättningen är tillit men att vissa krav ställs för
att kunna få bidrag av Malmö stad. Förskolenämnden ställer sig positiv till de nya riktlinjerna
men vill framföra några synpunkter.
Yttrande

I samband med utskicket av remissen har ett antal frågeställningar bifogats och
förskolenämnden följer föreslaget upplägg.
1. Generella iakttagelser och förslag till justeringar eller kompletteringar?/ 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?
I slutrapporten från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö var ett av åtgärdsförslagen
att utveckla former för samverkan mellan Malmö stads förvaltningar och civilsamhället.
Under 2015 undertecknade Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö en
avsiktsförklaring om fördjupad samverkan. I juni 2017 signerades en överenskommelse, som
också nämns vid Malmöandan, mellan Malmö stad och idéburen sektor för att förenkla och
förbättra samverkan för att stärka Malmöbornas förutsättningar till välbefinnande, hälsa och
ett meningsfullt liv. Förskolenämnden anser att det arbete som inletts med Malmöandan är
bra och att dess syfte med att stärka demokratin, öka delaktigheten och inkluderingen i
Malmö är positiv. För att utveckla ovan nämnda arbete anser förskolenämnden att remissens
föreslagna gemensamma regler och riktlinjer utgör en fortsättning i arbetet med att utveckla
samverkan mellan Malmö stad och den idéburna sektorn.
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Utifrån frågeställning 1 och 2 vill förskolenämnden särskilt lyfta avsnittet i riktlinjerna som
säger att ”riktlinjerna ska 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”. Förskolenämnden anser att det gentemot föreningarna bör framgå tydligt
vilken värdegrund och vilka demokratiska värderingar som Malmö stad står för och att barns
rätt utifrån barnkonventionen särskilt lyfts fram. Ett barnperspektiv där det framgår att
föreningar med verksamhet riktad till barn och unga ska arbeta utifrån barnkonventionen
och uppmuntra till att alltid se till barn och ungas bästa och lika värde. För förskolenämnden är barnperspektivet av absolut väsentlighet och en grundläggande förutsättning
som tydligt framgår i styrdokumenten skollag och läroplan för förskolan (Lpfö 98).
Förskolenämnden ser många fördelar med ett rikt föreningsliv och att staden stödjer
densamma. Utifrån Malmöandan har en samverkan mellan förskolenämnden och den
idéburna sektorn inletts under förra året med fokus för ett ökat deltagande av barn i
förskolan. För förskolenämnden innebär det att aktörer inom idéburen sektor bland annat
kan verka som katalysator eller plattform för att möta vårdnadshavare som förvaltningen i
annat fall har svårigheter att nå. Den idéburna sektorn bidrar med viktig kunskap och
erfarenhet samt agerar brygga mellan förvaltning och vårdnadshavare – för att informera om
förskolans verksamhet.
3. Finns det aspekter som bör förtydligas för att säkerställa likvärdigt bemötande av föreningar och
organisationer som söker stöd från Malmö stad?
Förskolenämnden anser att frågan om hur föreningar och organisationer får kunskap om
föreningsbidrag är viktig utifrån ett likvärdigt bemötande. Utifrån pågående planering av ett
kontaktcentra i Malmö stad kan denna vara ett bra forum att erbjuda en samlad information
om bidragsgivning till Malmö stads föreningar och organisationer. I underlaget till
kontaktcenter nämns att ”många Malmöbor upplever det som svårt att veta vart de ska
vända sig i kontakterna med kommunens verksamheter och förvaltningar”. Just gentemot
föreningar och organisationer är det viktigt att kunna erbjuda en likvärdig, effektiv och god
service. För mindre föreningar kan det vara svårt att orientera sig i Malmö stads organisering
och vart man kan vända sig för att ansöka om föreningsbidrag. Ett kontaktcenter kan med
fördel underlätta för föreningar utifrån ansatsen om ”en väg in” i organisationen.

Ordförande

Rose-Marie Carlsson
Nämndsekreterare

Louise Säfström
Reservationer/särskilda yttranden

Anneli Bojesson (L), Helena Nanne (M), Pernilla Röjner (M) och Julija Radeson Lindeberg
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(M) har reserverat sig mot beslutet och lämnat in en gemensam skriftlig reservation.
Joel Nordström (V) har lämnat in ett särskilt yttrande i ärendet.

