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Miljöförvaltningen
Tjänsteskrivelse

Datum
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Remiss från kommunstyrelsen angående Revidering av regler
och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och
organisationer (STK -2018-74
M N- 201 8- 0 51 9 5

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”. Nuvarande riktlinjer beslutades av
kommunfullmäktige 1992. De reviderade riktlinjerna har skickats på remiss till samtliga av
Malmö stads politiska nämnder samt till paraplyorganisationer för föreningslivet i Malmö. I de
föreslagna riktlinjerna tydliggörs vilka krav som Malmö stad ställer på föreningar som beviljas
bidrag. Förslag till revidering av kommunövergripande regler och riktlinjer översändes till
miljönämnden 12 april 2018 för yttrande till stadskontoret. Miljönämnden ställer sig positiv till
revidering av regler och riktlinjer.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsen remiss enligt förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelsen, daterad 2018-05-23
Bilaga 1 Protokollsutdrag KS AU 2018-04-09 § 236 Revidering av regler och riktlinjer för
Malmö stads stöd till föreningar och organisationer.
Bilaga 2 Stadskontorets tjänsteskrivelser
Bilaga 3 Frågeställning till remissinstanser
Bilaga 4 Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och
organisationer - remissversion

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2018-06-14
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt förslag till revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads
stöd till föreningar och organisationer till bland annat miljönämnden för samråd. Svar önskas
senast 2018-06-29 kl. 12.00.
Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden anser att det är positivt med revidering av regler som tydliggör Malmö stads krav
för utdelning av bidrag till föreningar och organisationer och att dessa utgör en gemensam grund
för den samlade bidragsgivningen. Trots revidering återstår problemen att säkerställa att bidrag
överensstämmer med demokratiska värderingar som Malmö stad står för, att bidragen är till gagn
för malmöborna samt att i tillräcklig mån följa upp bidragsgivningen.
Miljönämnden anser att underlaget är för vagt för att säkerställa likvärdigt bemötande av
föreningar och organisationer som söker stöd från Malmö stad. Miljönämnden anser att förslag
till ansvarsfördelning och uppföljning är ändamålsenlig. Miljönämnden ställer sig positiv till att
krav på föreningarna tydliggörs till exempel på att stadgar ska finnas, registrerad hos skatteverket
och så vidare.
När det kommer till huruvida förslaget om riktlinjer för uppföljning är ändamålsenligt finner
nämnden inte något att erinra mot att varje nämnd ska ”inhämta tillräcklig information”,
däremot är det oklart vad detta innebär och vilka resurser som krävs för detta. Miljönämnden
anser att den föreslagna ansvarsfördelningen är ändamålsenlig.
Miljönämnden vill framföra följande synpunkter som bör beaktas och arbetas in i kommande
förslag.
Riktlinjerna bör även omfatta andra sammanhang där föreningar och organisationer tar emot
ekonomiska medel, till exempel samarbetsprojekt, EU-projekt och priser.
Dessutom behöver förvaltningar stöd med:
1. Arbetsrutin för att granska föreningar och organisationer i samband med ansökningar,
inför avtal och liknande.
2. Hur ska granskningen ske? Vilka aspekter ska bedömas och hur ska de vägas mot vart
annat? Det är risk för subjektiva bedömningar om inte dessa frågor är utredda.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Birgitta Gisby, projektledare
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Samråd har skett med Veronica Gates Carlsson, stadsjurist, Kansli och juridik

Ansvariga

Kerstin Åkerwall
Miljödirektör
Olof Liungman
Avdelningschef
Miljöstrategiska avdelningen

