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Fritidsförvaltningen
Dialoggruppen

Minnesanteckningar

Sammanträdesdatum

2014-04-09

Plats

Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13, rum 649

Tid

Kl. 10.00–12.00

Närvarande

Ej närvarande

Frida Trollmyr (S), ordförande
Carlos Gonzalez (V), 1:e vice ordförande
Tony Rahm (M), 2:e vice ordförande
Fredrik Eklöf – MIP
Margareta Persson – MIP
Linda Attin - MISO –
Tommy Theorin – MISO
Jan Bengtsson - HISO
Bo Sjöström, fritidsdirektör
Sara Mellander, sekreterare
Anna Lyrevik, tf. avdelningschef föreningsavdelningen
Lynn Ljungberg – MISO
Pernilla Röjner, MIP
HSO har avsagt sig deltagande i Dialoggruppen

§1

Genomgång av föregående minnesanteckningar
Dialoggruppen har inga synpunkter på minnesanteckningarna och lägger dem till handlingarna.

§2

Presentation Anna Lyrevik
Anna Lyrevik presenterar sig.

§3

Nytt aktivitetsbidragsystem och rätt till allmänna handlingar
Maria Engleson, stadsjurist och PuL ombud i kommunen höll en presentation om myndigheters skyldighet
att behandla allmänna handlingar i enlighet med TF (tryckfrihetsförordningen), OSL (offentlighets- och
sekretesslagen) samt PuL (personuppgiftslagen). Maria berättade om det lagstöd som kan finnas för att inte
lämna ut allmänna handlingar på grund av sekretess på fritidsförvaltningen – hälsa och sexualliv, risk för hot
och våld samt PuL-undantaget. För mer information se bilagd ppt presentation.
Dialoggruppen diskuterade skillnaden mellan vilket ansvar en myndighet som fritidsförvaltningen har i
hanteringen av allmänna handlingar i relation till föreningars hanterade. Gruppen diskuterade också för- och
nackdelar med att fritidsförvaltningen tar in medlemsuppgifter från föreningar.
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Jan Bengtsson, HISO, uttryckte intresse för att Maria Englesons information ska ges under ordförande- samt
konsulentkonferensen.
Bo Sjöström påpekade att det nuvarande bidragssystemet är undermåligt och det krävs en förändring samt
att den information fritidsförvaltningen begär in från föreningarna kan personer även eftersöka från
skatteverket. Bo menade att det bästa skulle vara om informationen som Maria Englesson gett kan ges i
samband med introduktionen till det nya bidragssystemet.
Fredrik Eklöf, MIP, påpekade att det finns en problematik i hanteringen av medlemsuppgifterna på
myndigheter då det innebär att vissa medlemmar som inte vill lämna sina uppgifter till Malmö stad på så sätt
inte genererar bidrag och det kan innebära att de utesluts från sin förening. Vidare påpekade Fredrik vikten
av att fritidsförvaltningen inte gör naiva bedömningar kring vad uppgifterna som begärs ut ska användas till.
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Frida Trollmyr påpekar de vinster i form av statistik som det nya bidragssystemet innebär där förvaltningen
kan ta fram uppgifter utifrån stadsområden, kön, ålder etc. samt kolla av mot KIR för att kontrollera att
medlemmen bor i Malmö. Frida påminner också om att nämnden har gett politiska föreningar dispens
avseende inlämnande av personuppgifter samt att nämnden är intresserad av att föreningars
medlemsuppgifter i framtiden ska behandlas på liknande sätt som lånetagarens uppgifter som är reglerat i
bibliotekslagen.
Intresse uttrycks från Dialoggruppen om att information om hanteringen av allmänna handlingar ska vara en
del av konsultentutbildningen. Dialoggruppen står bakom det nya bidragssystemet.
Maria Engelssons presentation bifogas.
§4

Utredning bidragsöversyn
Bo Sjöström berättar om den bidragsöversyn som förvaltningen har gjort där aktivitetsbidraget och
grundbidraget är i fokus. Förslaget är att aktivitetsbidraget ska beräknas per deltagartillfälle och inte
gruppstorlek. För en godkänd aktivitet med minst 5 deltagare ska vart enskilt deltagartillfälle generera ett
bidrag på 4.30 kr. Vid lägeraktivitet genereras 12.30 kr/deltagartillfälle.
Förändringen beräknas öka kostnaderna för förvaltningen om ca 100 000 kr, ca 57 föreningar kommer få
mindre bidrag och 107 kommer få mer. Största skillnaden med det nya sättet att räkna är att det är
individbaserat och inte efter trappstegsmodell. Det kommer också bidra till minskad manipulering då
föreningarna inte kommer ligga på gränsen för att få mer bidrag om gruppen utökas med en person på
samma sätt som tidigare. För handikappsföreningar kommer den minsta gruppen vara tre individer och inte
fem.
Grundbidraget kommer också beräknas utifrån medlemmar och deltagartillfällen. Därmed avskaffas
delningstal och omräknade aktiviteter. Detta ökar möjligheter för föreningar att få kunskap om vilket
grundbidrag de är berättigade till istället för att vänta in halvårsavstämning och förvaltningens beräkningar.
Margareta Persson, MIP, undrar om förvaltningen har sett över medlemsbegreppet utifrån antal aktiviteter
som medlemmen är med på.
Bo Sjöström förklarar att förvaltningen inte har sett över detta då det inte var det uppdrag de fick av varken
nämnden eller Dialoggruppen.
Linda Attin, MISO, tycker det är viktigt att oavsett den definition som förvaltningen använder för aktiv
medlem utifrån bidragsberättigande äger föreningarna sin egen definition av vad en medlem är, en betalande
medlem.
Syftet är att hantera information på ordförandekonferensen efter att nämnden har fått se underlaget.
Dialoggruppen är överens om att det är ett bra tillvägagångssätt.

§5

Föreningarnas dag - möte med gatukontoret om framtida hantering
Bo Sjöström berättar att planen är att föreningarna ska få tillgång till 60-70 bord på Gustav Adolfs torg,
tillträde till den stora scenen samt nödvändig teknik. Förvaltningen har en fortsatt diskussion med
gatukontoret men grundsynen är att det är gatukontorets uppdrag.
Anna Lyrevik har haft en diskussion med Pella Ström, festivalgeneral på gatukontoret, för att föreningarna
samt fritidsförvaltningens personal ska bli bättre behandlade.

§6

Ledarfest/ledardag kort redovisning från samorganisationerna
Frida Trollmyr undrar vad organisationerna har kommit fram till angående den fråga som ställdes på förra
Dialoggruppen hur förvaltningen kan bidra till en ledardag/ledarfest för att uppmärksamma ideella ledare.
Eftersom en motion från kommunfullmäktige på samma ämne kom ett par dagar efter förra Dialoggruppen
har organisationerna uppfattat att de genom att skicka in sina yttranden hanterade frågan som ställdes på
förra Dialoggruppen.
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Frida Trollmyr tydliggör att det inte är fritidsnämnden utan kommunfullmäktige som står bakom motionen
(Moderaterna i kommunfullmäktige) och att frågan kring hur förvaltningen kan underlätta
uppmärksammandet av ideella ledare kvarstår.
Linda Attin, MISO, föreslår att de sammaställer organisationernas synpunkter på Fridas fråga innan
midsommar och att den behandlas igen vid nästa dialogmöte den 3 september.
Dialoggruppen beslutar att organisationerna ska skicka in ett sammanställt svar på Fridas fråga, hur nämnden
kan vara behjälpligt i att uppmärksamman ideella ledare, innan midsommar.
§7

Hylliebadet tidsplan
Jan Bengtsson, HISO, undrar om det finns någon mer detaljerad tidsplan för Hylliebadet.
Bo Sjöström berättar att planen är att förvaltningen ska ha tillträde under januari men det behövs en
inkörningsplan och förvaltningen siktar på öppning 1 april 2015. Bo Sjöström påpekar att det primärt är ett
bad för allmänheten. Det är inte ett rehabiliteringsbad men ett handikappsanpassat bad.

§8

Övrigt
Tommy Theorin, MISO, berättar att idrotten nu har fått mail från stadsbyggnadsnämnden om att de
kommer hållas underrättade om stadionområdet
Frida Trollmyr undrar om Dialoggruppen har fått någon respons från föreningarna på uppdelningen av
materialet om registrering i olika häften efter nivå 1, 2 och 3.
Linda Attin, MISO, tycker att uppdelningen är bra och att medlemmar har varit positiva eftersom det är
lättare att ta till sig den information som de är intresserade av. Förvaltningen borde trycka upp materialet
utifrån behov, vissa folders går åt mer än andra.
Dialoggruppen påpekar att det är svårt att öppna de elektroniska versionerna på internet.
Margareta Persson, MIP berättar att programmet inför ledardagen den 14 maj nästan är klart.

§9

Datum för kommande möten
3 september kl. 10-12
27 november kl. 9-11
Lokalen är bokad en timme innan för intern samverkan mellan samorganisationerna.

§10

Mötets avslutande

Justerande
Jan Bengtsson

