YTTRANDE 2018-06-29
Malmö mot Diskriminering, MmD
Nobelvägen 36c, 214 33 Malmö
Telefon: 040-636 51 40

Reviderade regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella
föreningar och organisationer
Information om remissen:
Förslag till reviderade riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och organisationer
skickas på remiss till samtliga av Malmö stads nämnder samt till paraplyorganisationer för
föreningar i Malmö.
Notera att de krav på föreningar som får bidrag från Malmö stad även gäller då Malmö stad hyr
eller lånar ut lokaler till externa organisationer.
För frågor om remissen vänligen kontakta nedanstående:
Tom Roodro, utvecklingssekreterare vid stadskontoret Malmö stad. 0729–694941 alternativt
tom.roodro@malmo.se.

Frågeställningar:

1. Generella iakttagelser och förslag till justeringar eller kompletteringar?
• Förslaget har slagsida åt pengar och kontroll och handlar mindre om samverkan
• Förtydliga begrepp: stöd, bidragsgivning, medel, bidrag
• Förtydliga begrepp: samlade bidragsgivningen/stödet. Är det enbart
ekonomiskt bidrag, eller ingår samverkan, lokaler eller annat stöd?
• De ”specifika regler som anpassats till det stöd som ges från nämnden” bör
framgå i dokumentet.
• Saknar öppenhet för andra former av stöd såsom samverkan, kompetensutbyte,
gemensam bildningsresa t.ex.
• Avsnittet Bidragsformer: Vilka andra former avses med ”Andra former av
verksamhetsavtal och överenskommelser kan förekomma”?

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?
Förtydliga:
• Kan både ideella föreningar och andra organisationer söka stöd oavsett från
vilken nämnd de söker?
• Hur kontrolleras Malmö stads likvärdiga bemötande av organisationer som

•
•
•
•
•
•

söker stöd från Malmö stad, oavsett från vilken nämnd de söker bidrag?
Hur definieras Malmö stads demokratiska värderingar?
Hur säkerställs att bidragsmottagaren verksamhet överensstämmer med
Malmö stads demokratiska värderingar?
Hur säkerställs att bidragsmottagaren verksamhet är till gagn för Malmöborna?
Hur följs bidragsmottagarens verksamhet upp?

3. Finns det aspekter som bör förtydligas för att säkerställa likvärdigt bemötande av
föreningar och organisationer som söker stöd från Malmö stad?
Se punkt 4. Även:
• Finns det ambitioner för idéutbyte med idéburna organisationer/föreningar
från Malmö stads sida, gällande välfärdens utveckling?
• Finns det tankar om hur grupper som inte organisera sig ”traditionellt” kan få
stöd och bidrag; finns det risk för exkludering?
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?
• Saknar riktlinjer för hur en förening ska (be)visa att den tar ställning för
demokratin som samhällssystem och verkar för jämställdhet, mångfald, alla
människors lika värde och likabehandling i verksamheten samt tar avstånd från
våldsbejakande uttryck och åsikter.
• Hur bevisar föreningen att de inte samverkar med, eller anlitar, organisationer
eller personer som uttrycker åsikter i strid med de krav som ställs i avsnittet ”Krav
på föreningen”?
• Hur balansera ingripande i en förenings/organisations interna angelägenheter
• Vilka välgrundade ”eventuella begränsningar” avses i avsnittet ”Krav på
föreningen”? Risk för krock med Diskrimineringslagen.
• Ang. att företrädare för föreningen som i föreningens namn uttrycker åsikter i
strid med de punkter som räknas upp i avsnittet ”Krav på föreningar” av
föreningen omgående av föreningen ska uppmanas att lämna sitt uppdrag: Risk
för obalanserat ingripande i en förenings/organisations interna angelägenheter,
starkt maktutövande.
5. Är förslag till ansvarsfördelning och uppföljning ändamålsenlig? Finns det behov av
förtydliganden och/eller ändringar?
Förtydligande
• Hur säkerställs respektive nämnds kompetens att bedöma
föreningar/organisationers obstruktion mot att ta ställning för demokratin som
samhällssystem och verka för jämställdhet, mångfald, alla människors likavärde
och likabehandling i verksamheten samt att de tar avstånd från våldsbejakande
uttryck och åsikter?
• Hur säkerställs respektive nämnds kompetens att bedöma
föreningar/organisationers obstruktion mot att skapa möjlighet till delaktighet
och deltagande i föreningen oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder?

