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Plats

Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13, rum 649

Tid

Kl. 10.00–12.00
Frida Trollmyr (S), ordförande
Carlos Gonzalez (V), 1:e vice ordförande
Tony Rahm (M), 2:e vice ordförande
Margareta Persson – MIP
Pernilla Röjner, MIP
Tommy Theorin – MISO
Jan Bengtsson - HISO
Lynn Ljungberg – MISO

Närvarande

Bo Sjöström, fritidsdirektör
Sara Mellander, sekreterare
Anna Lyrevik, avdelningschef föreningsavdelningen
Fredrik Eklöf – MIP
Linda Attin - MISO

Ej närvarande

HSO har avsagt sig deltagande i Dialoggruppen

§1

Genomgång av föregående minnesanteckningar
Dialoggruppen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

§2

Bidragsöversyn
Bo Sjöström föredrar ärendet. Förvaltningen har kommit fram till ett förslag till förändring av beräkningen
av två bidrag, aktivitetsbidrag och grundbidrag. Syftet med förändringarna är att förenkla för föreningslivet.
Ärendet kommer gå till nämnden för beslut den 18 september. Förändringarna av de två bidragen ska sedan
inarbetas i ”Föreningsstöd”. Det finns inga förslag om att ändra medlemsbegreppet.
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MIP, MISO och HISO är överlag positiv till förändringarna och bidragsöversynen. Några frågor kvarstår
dock:


Det är inte tydligt hur lägeraktiviteter ska beräknas i grundbidraget och översynen saknar
räkneexempel från föreningar som bedriver lägeraktiviteter. Förslaget från MIP, MISO och HISO
är att förvaltningen tillsammans med Margareta Persson från MIP ser över hur detta kan
tydliggöras inför inarbetning av förändringar i ”Föreningsstöd”.



Det framgår inte i översynen varför lokalkostnadsbidraget ska beräknas enligt den gamla
beräkningsmodellen för aktiviteter och inte den nya. Detta behöver klargöras och ses över
ytterligare.



Det framgår inte i bidragsöversynen att beräkningsexemplen för aktivitetsbidrag är gjorda utifrån
en termin och inte ett helt år. Detta behöver tydliggöras.



Medlemsbegreppet behöver tydliggöras då det står olika i bidragsöversynen kring dels
medlemsbegreppet och dels möjligheten att erhålla aktivitetsbidrag för de som deltar i ”prova på”
verksamhet. På sid 4 i fotnoten står ” En godkänd aktivitet innebär: Minst 5 deltagande
medlemmar (betalande malmöbor som finns upptagna i medlemsregister) i åldern 4-25 år eller
minst 3 deltagande medlemmar med funktionsnedsättning (betalande malmöbor som finns
upptagna i medlemsregister) oberoende ålder”. På sidan 30 står det att ”Personer som deltar i
”prova på” verksamhet genererar inte grundbidrag, men det bör noteras att deras deltagande i
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aktiviteter kan ligga till grund för beräkning av aktivitetsbidrag, lovbidrag och därmed också
indirekt för grundbidrag”. Det behövs ett tydliggörande här kring att personer som deltar i prova
på verksamheter kan generera aktivitetsbidrag.
Frida Trollmyr sammanfattar att följande beslut har fattats:
Förvaltningen ska tillsammans med Margareta Persson se över hur uträkningar av lägerbidrag kan göras för
att exemplifiera hur det påverkar föreningar. Detta arbete behöver inte inkluderas i Bidragsöversynen som
ska som ärende till nämnden i september utan det räcker att arbetet görs inför föreningsstödsärendet som
ska till nämnden i november.
Förvaltningen ska tydliggöra i bidragsöversynen att beräkningarna för aktivitetsbidraget är baserade på ett
halvår och inte ett år.
I föreningsstöd ska det vara tydligt att personer som deltar i prova på verksamheter kan generera
aktivitetsbidrag.
§3

Föreningsstöd 2015
Anna Lyrevik föredrar ärendet kring Föreningsstöd och redogör för de områden förvaltningen tittar på inför
eventuella justeringar i Föreningsstöd 2015. Några förslag på justeringar kommer sannolikt att komma upp
som egna ärenden i nämnden under hösten: Lovverksamheten, Bidrag 14-17, Spontan i stan och
Fritidsexpressen.
När det gäller lovverksamheten har en utvärdering gjorts under sommaren och utifrån den kommer förslag
på en ändrad hantering av bidraget att föreslås. Både för att kvalitetssäkra verksamheten gentemot deltagarna
och för att få en mer rationell handläggning av bidraget. Bland annat finns förslag på att ha fleråriga avtal
med föreningar som redan genomfört bra lovverksamhet under flera år.
När det gäller Bidrag 14-17 och Spontan i Stan ser förvaltningen över att ta fram ett förslag till nämnden om
att slå ihop de båda bidragen, då de för föreningarna fungerar på i huvudsak samma sätt, och en förenkling
skulle gynna både föreningarna och förvaltningens hantering.
Det som också ses över inför nästa års Föreningsstöd är tak på utbildningsbidraget, att justera ledarbidraget
för att kompensera att idrottsföreningar inte betalar sociala avgifter upp till ett halvt basbelopp och att
Föreningsrapporten ska kunna lämnas in två gånger per år utifrån om föreningen har kalenderår eller brutet
verksamhetsår. I övrigt görs förtydliganden i texten och konsekventa skrivningar för att förenkla
läsning/tolkning.
Ett möte med en arbetsgrupp bestående av representanter för MIP, MISO och HISO för att mer konkret
diskutera och förankra justeringar i Föreningsstöd 2015 genomförs den 18/9 kl. 13-16.
Dialoggruppen diskuterar att avtal kan vara positivt avseende lovverksamhet då det innebär en långsiktighet
och möjlighet till planering. Vidare diskuteras möjligheten att ge stöd till ledare för att hålla i
lovverksamheter då det inom till exempel kulturverksamhet och dans är vanligt att ledare kräver en större
ersättning. Olika perspektiv på frågan lyfts där det även anses av vikt att främja de ideella insatserna i
föreningarna snarare än att bidra till ledares arvoden med kommunens medel.
Förvaltningen uppmanar MIP, MISO och HISO att inkomma med synpunkter kring förändringar av
föreningsstöd så fort som möjligt och i samband med mötet den 18 september. MIP, MISO och HISO
efterfrågar ett underlag från förvaltningen inför mötet den 18 september. Dialoggruppen beslutar att
förvaltningen skickar ut information till organisationerna.

§4

Ledarfest/ledardag
Frida Trollmyr är positiv till det yttrande som MIP, MISO och HISO har inlämnat angående Föreningsgala.
Frida Trollmyr uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden med ett ärende kring etableringen av en
Föreningsgala där möjligheten att samverka med andra förvaltningar som också delar ut priser och bidrag ska
undersökas och där även kommunfullmäktiges prisutdelning till årets eldsjäl skulle kunna inkluderas. MIP,
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MISO och HISO:s yttrande kommer att användas som ett underlag för ärendet.
§5

Övrigt
Dialoggruppen diskuterade hur ett medlemsbegrepp som enbart inkluderar malmöbor utesluter för
föreningar att erhålla grundbidrag och aktivitetsbidrag för medlemmar som inte bor i Malmö. Detta trots att
det är vanligt att personer som ej bor i Malmö tar sig till Malmö för att kunna delta i aktiviteter som inte
finns i deras kommun. Dialoggruppen beslutade att förvaltningen ska se över hur andra kommuner hanterar
frågan, om de använder t.ex. faktureringssystem mellan kommunerna.
Dialoggruppen diskuterade den ansökan som inkommit till kommunstyrelsen från FC Rosengård om
ekonomiskt stöd för att kunna spela matcher i Champions League. FC Rosengård söker pengar baserat på att
det ekonomiska stöd de erhåller från UEFA inte täcker kostnaderna för att kunna spela matcherna. MIP,
MISO och HISO menar att det stöd som Ldb FC Malmö erhöll 2013 från Kommunstyrelsen enbart
baserades på genus och att kommunen måste behandla alla lag lika vilket de menar att kommunstyrelsen inte
gör när stöd beviljas till FC Rosengård och samtidigt får t.ex. Futsal avslag. Dialoggruppen beslutar att Frida
Trollmyr ska framföra att MIP, MISO och HISO önskar ett möte med kommunstyrelsen för att framföra
sina synpunkter.
Frida tackar Dialoggruppen ett gott samarbete och uttrycker sig positivt kring hur Dialoggruppen har
utvecklats och blivit ett forum där politiken, föreningslivet och förvaltningen lyssnar på varandra utan
prestige och låsta positioner.

§9

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

§10

Mötets avslutande

Justerande
Jan Bengtsson

Sekreterare
Sara Mellander

