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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-15 kl. 15:10-16:30

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna Larsson (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Ansökan om bidrag för HelaMalmö

STK-2019-852
Sammanfattning

Föreningen HelaMalmö ansöker om verksamhetsbidrag om 3 500 000 kronor per år för åren
2019 till och med 2023. Syftet med HelaMalmö, och det organisationen söker bidrag för, är
att tillgodogöra barn och unga sina rättigheter. I praktiken innebär det bland annat att de
skapar aktiviteter för en meningsfull fritid, förutsättningar för jobb och sysselsättning samt
för att höja studiemotivationen. De arrangerar event för att tillgängliggöra Malmö som stad,
att bekämpa diskriminering och väcka opinion i barn- och ungdomsrelaterade frågor. Det
övergripande målet är att verka för en socialt hållbar stad.
Med det bidrag HelaMalmö söker från kommunstyrelsen avser de fortsätta bedriva
verksamhet utifrån Mötesplats HelaMalmö på Nydalatorget, att utveckla och skapa
långsiktighet i verksamheten. Ansökan avser samtliga stadens nämnder, det vill säga att
föreningen ansöker om 3 500 000 kronor per år från Malmö stad som helhet.
I sammanhanget bör nämnas att HelaMalmö redan fått ett verksamhetsbidrag från
fritidsnämnden om 1 000 000 kronor för 2020. De får också stöd från MKB, dels med
reducering av hyra och dels direkt till verksamheten. Det totala planerade stödet från MKB
(allt inte utbetalat ännu) är på cirka 840 000 kronor för 2020.
Med detta i beaktande föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen beviljar föreningen
HelaMalmö ett bidrag om 800 000 kronor för 2020, men avslår medel för resterande period.
Stadskontoret föreslår också att kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att ha en
dialog med HelaMalmö om att ingå ett IOP-avtal.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen avsätter 800 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för projekt
och utredningar till HelaMalmö för verksamhetsbidrag för år 2020.
2. Kommunstyrelsen avslår ansökan från HelaMalmö för verksamhetsåren 2021 – 2023.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadsoch socialförvaltningen, kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen utreda
möjligheterna att ingå ett IOP-avtal för resterande period som ansökan avser.
Beslutsunderlag
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Årsredovisning
Bidrag från MKB 2019

