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Sammanfattning

Malmö stad delar årligen ut två priser inom miljö- och hållbarhetsområdet, ett riktat mot
näringslivet och ett riktat mot föreningslivet. Ramarna för dessa priser återfinns i Stadgar för
Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad. Stadgarna saknar en definition
av begreppet ideella insatser och vidare råder det oklarheter kring hur förändringar av stadgarna
ska ske. Med anledning av ovanstående föreslår miljönämnden förändringar i stadgarna.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
följande definition av begreppet ideella insatser i Stadgar för Malmö stads föreningspris för
ideella insatser för en hållbar stad:


Med ideella insatser menas insatser som till största delen, och minst till hälften, består av
ideellt arbete. Ideellt arbete innebär att
o arbetsinsatsen i första hand inte grundar sig på avtal utan bygger på en frivillig
intressegrund,
o arbetsinsatsen i huvudsak inte görs av personliga skäl,
o arbetet utförs inom en ideell verksamhet,
o det ideella arbetet är i huvudsak obetalt.

2. Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att införa
följande bestämmelse i aktuella stadgar:
Beslut om ändring av stadgarna fattas av kommunfullmäktige på initiativ av miljönämnden.
3. Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
utformning av stadgarna enligt bilaga 1.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelsen, daterad 2021-03-11
Bilaga 1 Stadgar för Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-03-23
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Stadgarna till föreningspriset saknar i dag en definition av begreppet ideella insatser, vilket har
föranlett att otydligheter om vilka föreningar eller organisationer som faktiskt omfattas av
begreppet har uppstått. Vidare råder det oklarheter kring hur förändringar av stadgarna ska ske
och stadgarna är otydligt utformade. Med anledning av ovanstående föreslår miljönämnden tre
ändringar i stadgarna.
1. Definition av ideella insatser
Den första ändringen gäller ett förtydligande av begreppet ideella insatser enligt följande.
 Med ideella insatser menas insatser som till största delen, och minst till hälften, består av
ideellt arbete. Ideellt arbete innebär att
o arbetsinsatsen i första hand inte grundar sig på avtal utan bygger på en frivillig
intressegrund,
o arbetsinsatsen i huvudsak inte görs av personliga skäl,
o arbetet utförs inom en ideell verksamhet,
o det ideella arbetet är i huvudsak obetalt.
2. Förändringar av stadgarna
Den andra ändringen gäller ett förtydligande av hur förändringar av stadgarna ska ske och
förslaget är att beslut om förändringar av stadgarna ska fattas av kommunfullmäktige på initiativ
av miljönämnden.
3. Utformningen av stadgarna, enligt bilaga 1
Den tredje ändringen gäller utformningen av dokumentet med stadgarna där varje bestämmelse
delas in i paragrafer för att underlätta för läsaren, se bilaga 1.
Bakgrund

Malmö stad delar årligen ut två priser inom miljö- och hållbarhetsområdet, ett riktat mot
näringslivet och ett riktat mot föreningslivet. Det senare priset, föreningspriset för ideella
insatser för en hållbar stad, delas ut till en förening eller organisation i Malmö som genom ideella
insatser bidrar till att Malmö blir en hållbar stad. Prissumman är 20 000 kronor. Priset instiftades
år 2012 i syfte att stimulera och belöna engagemang i hållbarhetsfrågor i stadens föreningsliv.
Priset ska i första hand delas ut till föreningar och organisationer i Malmö för insatser som bidrar
till att minska miljöpåverkan och främja livskvalitet för malmöborna och därmed bidra till en
hållbar stad. Miljönämnden ansvarar för administrationen av dessa priser.
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Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör
Cornelia Englén
Enhetschef
Enheten för kansli och juridik

