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Remiss revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
föreningar och organisationer
STK-2018-74

Funktionsstödsnämnden lämnar följande yttrande:
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och organisationer. Föreslagen
revidering harmonierar med de Riktlinjer för organisationsstöd till organisationer på funktionsstödsområdet som beslutades i Funktionsstödnämnden 2018-02-21. Förslaget är uppdaterat till dagens
Malmö och fastställer de så viktiga demokratiska grunderna som Malmö stad står för och är
redo att stödja i initiativ från idéburen sektor. Som styr- och stöddokument är förslaget skrivet på en övergripande nivå som ger de berörda nämnderna det nödvändiga utrymmet för
anpassning av bidragsregler för sina respektive ansvarsområden. Funktionsstödsnämnden
ställer sig i huvudsak positiv till föreslagen revidering.
Yttrande

Allmänt
Funktionsstödsnämnden kan konstatera att revideringen syftar till att uppdatera de tidigare
riktlinjerna från 1990-talet till dagens Malmö och samtidigt skapa likvärdighet i grunderna för
de nämnder i Malmö stad som hanterar organisationsstöd. Detta har förslaget lyckats åstadkomma utan att begränsa utrymmet för nämnderna i möjligheten att anpassa detaljer i sina
regler till respektive ansvarsområden. Förslaget fastställer de så viktiga demokratiska grunderna; jämställdhet, mångfald, jämlikhet, likabehandling samt avståndstagande till våldsbejakande uttryck och åsikter som Malmö stad står för och är redo att stödja i initiativ från
idéburen sektor. Revideringsförslaget bygger som tidigare riktlinjer på tillit, men visar också
tydligt på vilka föreningsmässiga grundförutsättningar som behöver uppfyllas för att en förening eller organisation ska komma i fråga för organisationsstöd.
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På riksplanet pågår för närvarande den statliga utredningen kring Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning, med planerad redovisning senast 20 juli 2019. En utredning som förväntas få
stödjande och vägledande effekt även för den kommunala sektorn. Malmö stads revidering
föregriper delvis resultatet av denna utredning, ett resultat som kunde gett ytterligare legitimitet till de nya riktlinjerna.
Funktionsstödsnämnden noterar att ordet bidrag används om det stöd som i detta sammanhang förmedlas till föreningar och organisationer. Nämnden är väl medveten om att detta uttryck är vedertaget men anser likväl att organisationsstöd hade varit lämpligare att använda.
Detta då stöd är mera uppmuntrande och i större utsträckning indikerar att aktivitet krävs av
föreningen/organisationen. Funktionsstödsnämnden har därför valt att använda begreppet
organisationsstöd i sina riktlinjer.

Specifika synpunkter
Vid remisskonferens 2018-05-22 framkom synpunkter från närvarande föreningar som är av
vikt att ta hänsyn till. Språkbruket och definitionerna i texten kan bearbetas så att de blir något enklare, tydligare och med mera konsekventa ordval, vilket skapar bättre förutsättningar
för en gemensam förståelse och större användbarhet för både tjänstepersoner och föreningar. Föreningarna ställde också krav på en större tydlighet om vad som är Malmö stads ansvar
i processen kring organisationsstödet.
I förslaget finns ett par skrivningar kring att Fritidsförvaltningen har ansvar för registreringen
av alla föreningar som får organisationsstöd eller kulturstöd av Malmö stad, oavsett förvaltning. Samordning av registreringen i Malmö stad är nödvändig och konstruktiv, då denna
bland annat skapar överblick och förtydligar behovet av samverkan i handläggningen om ansökningar från en förening går till flera förvaltningar. Det framgår dock inte av tjänsteskrivelsen hur utredningen kommer fram till att registreringen ska ligga på just Fritidsförvaltningen
samt hur rutiner för denna ska tas fram.
Under avsnittet Bidragsformer anges i förslaget kontanta bidrag samt subventionerad uthyrning
av kommunens lokaler. Funktionsstödsnämnden menar att dessa former av stöd kan kompletteras med ytterligare insatser från Malmö stad. När önskan om att träffas för ett gemensamt syfte uttalats av ett antal personer och de har bestämt sig för att bilda en förening finns
ofta behov av stöd i hur man konstituerar och driver en förening. Det kan då finnas behov
av andra stödformer som rådgivning, vägledning och hänvisning till relevant utbildning. Efterfrågan på dessa former av stöd är ganska vanligt förekommande inom föreningar som ansöker om organisationsstöd hos exempelvis Funktionsstödsnämnden.
I texten kring Helhetssyn och samverkan nämns det sociala området som exempel på att stöd
även ges till föreningar som kompletterar Malmö stads verksamheter. Ett förtydligande vore
att här även nämna föreningar inom området för personer med funktionsnedsättningar. Under avsnittet Krav på föreningen nämns Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder i
samband med kravet på att skapa möjlighet för delaktighet och deltagande i föreningen.
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Ordvalet ”funktionshinder” ska här bytas ut mot den korrekta benämningen funktionsnedsättning. I samma avsnitt bör även fysiska tillgänglighetsaspekten särskilt beaktas, då den är
av avgörande betydelse för att ge alla Malmöbor möjlighet till ett ökat deltagande i föreningsliv.

Sammanfattningsvis
Funktionsstödsnämnden kan konstatera att förslaget som helhet är genomarbetat, sammanhållet och har en bra uppbyggnad. Innehållet är på det hela taget hållet på en övergripande
nivå som ger handläggande nämnd ett bra generellt stöd samtidigt som det ger utrymme att
skapa egna regler på detaljnivå som motsvarar nämndens ansvarsområde. Förslaget vilar
tryggt på grundläggande demokratiska principer. Med beaktande av de synpunkter som
framkommer ovan kommer föreslaget textmaterial att vara tydligt och tillämpbart för både
handläggande tjänstepersoner i Malmö stad och de föreningar eller organisationer som söker
organisationsstöd.

Ordförande

Nils Karlsson
Sekreterare

Jesper Salö

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet.
(Bilaga 1 till protokollet)
Roko Kursar (L), Gharib Aly (M), Hans Banke (M) och Albin Schyllert (M) lämnar ett
särskilt yttrande i ärendet
(Bilaga 2 till protokollet)

