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Närvarande

Frida Trollmyr (S), ordförande
Carlos Gonzalez (V), 1:e vice ordförande
Tony Rahm (M), 2:e vice ordförande (till kl 11.10)
Margareta Persson – MIP
Pernilla Röjner, MIP
Tommy Theorin – MISO
Pehr Malmström – MISO
Jan Bengtsson - HISO
Bo Sjöström, fritidsdirektör
Anna Lyrevik, chef föreningsavdelningen och mötets sekreterare

Ej närvarande

HSO har avsagt sig deltagande i Dialoggruppen

§1

Genomgång av föregående minnesanteckningar
En korrigering av §5 görs av MISO omgående, vilken skickas till Sara Mellander. Därefter justeras
minnesanteckningarna.

§2

Föreningsstöd 2015
De förändringar som gjorts i ärendet sedan förra dialoggruppsmötet gicks igenom: lovbidraget, bidrag för
Spontan i stan, arrangemangsbidrag, engångsgrundbidrag till PRO samorganisation Malmö samt att vissa
övergångslösningar föreslås.
I lovbidraget samt bidrag för Spontan i stan föreslås att materialbidraget och ledarbidraget slås ihop till
ett samlat bidrag där bedömningen istället görs utifrån aktiviteternas omfattning och behov. Dessutom
föreslås möjlighet att teckna avtal som sträcker sig över en längre tid (upp till två år). Detta kan komma
ifråga för föreningar som är återkommande och söker för likvärdig verksamhet och i samma omfattning.
Huvudfrågan från gruppen kring förändringarna i lov- respektive Spontan i stan: När bidragen ännu tydligare
blir ett bedömningsbidrag - hur påverkar det? Finns risk för ojämlik bedömning?
För arrangemangsbidrag föreslås en begränsning i hur många gången per kalenderår en förening kan ansöka
om bidraget (2 gånger per år för mindre arrangemang och 1 gång per år för större arrangemang).
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PRO Samorganisation föreslås få ett engångsgrundbidrag på 315 tkr för 2015 (för underliggande
organisationer föreslås ett tak på 15 tkr per år). Förvaltningen ges i uppdrag att utreda om regelverket i
Föreningsstöd för organisationer kan anpassas till organisationer med verksamhet för äldre (nivå 3).
Under 2015 vill nämndens majoritet se över lokalkostnadsbidraget i relation till icke idrottsföreningars
möjligheter att ta del av bidraget.
Nämnden (både majoriteten och minoriteten) anser att förvaltningens tidigare förslag på förändring av
utbildningsbidraget (tak på 100 tkr för, att släppa in nivå 2-föreningar samt höja beloppet per medlem) var
bra och ordföranden undrade varför samorganisationerna motsatte sig detta. Svaret från MISO och MIP är
att de inte vill gå in och försämra villkoren för en enskild förening.
§3

Budget 2015
Grundförutsättningarna för nämndens budget 2015 föredrogs kort av förvaltningsdirektören. Budgeten är
fortsatt stark, inget sparbeting, uppräkning ges för pris- och lönekomp och fortsatt utrymme i
bidragsbudgeten till föreningslivet. (Bland annat ges Tjejer i förening stöd ytterligare ett år). Lite bekymmer
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på investeringssidan p g a Hylliebadet. Dessutom har ny modell för verksamhetsstyrning införts, målen är
färre och nämnderna har fått längre tid på sig att redogöra för nämndsmålen. Förvaltningen siktar dock på
att allt ska vara klart för beslut i januari.
§4

Nolltaxan (MISO)
MISO har reagerat på att moderaterna föreslagit fullmäktige att ge nämnden i uppdrag att se över 0-taxan till
föreningar. MISO har fått mycket frågor från sina medlemsorganisationer då idén presenterats i en artikel i
Sydsvenskan. Före valet gick MISO ut till samtliga partier och ställde frågan kring 0-taxa och då fanns inget
ifrågasättande från något parti. Moderaternas representant Tony Rahm vill inte ha debatt om var enskilda
partier står i Dialoggruppen, men svarade att syftet är att få ett underlag för diskussion inför kommande
svåra år, för att kunna göra bättre samlade bedömningar. MISO framhåller att nolltaxan är en hjärtefråga för
föreningslivet i Malmö och dess verksamhet, vilket HISO instämde i. MIP menade att man inte kunde yttra
sig in i denna fråga förrän den behandlats på deras styrelsemöte.

§5

Kommunicering av överenskommelser och samverkan kring social hållbarhet med registrerade
föreningar (MIP)
Hur får föreningslivet mest ut av dessa satsningar (MIP och MISOs och Malmö stads)? Det är komplicerade
stora frågor med många olika begrepp, vilket gör de två igångsatta processerna svåra att få begripliga för
enskilda föreningar. MIPs förslag är att lyfta fram goda exempel, eftersom mycket bra görs inom
föreningslivet redan idag kopplat till social hållbarhet. Man ser gärna en bättre samordning med de ansvariga
kommunala tjänstemännen (i huvudsak på stadskontoret). Kanske kan frågorna komma med på vårens
ordförandekonferens? Ett annat förslag är att bjuda in MIP och MISO till nämnden för att berätta om den
process de håller i.

§6

Kartläggning av idéburen sektor - information från förvaltningen (MIP)
MIP ska göra en kartläggning och undrar om det finns material att ta del av från förvaltningen? MIP
kontaktar förvaltningen med konkreta frågor.

§7

Simhall - Stadionområdet och Aq-va-kul (MISO), Stadionområdet (MIP och MISO)
Gruppen uppdaterades om det senaste kring Stadionområdet och Aq-va-kul. Stadionområdets framtid
beslutas i början av 2015. Kommunstyrelsen kommer att ge fritidsnämnden i uppdrag att se på kostnaderna
för att behålla Aq-va-kul som föreningsbad 5 år eller längre. Ett billigare alternativ än det tidigare framtagna
förslaget med en kostnad på 510 Mkr ska tas fram. Äventyrsdelen av Aq-va-kul avvecklas när Hylliebadet
öppnas.

§8

Föreningsgala 2015
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till beslut nämnden i början av nästa år, medel finns
avsatta i budget. Gruppen förslår att galan genomförs i februari-mars 2016 (av staden/förvaltningen
tillsammans med MIP, MISO och HISO).

§9

Mästarbidrag/bidrag för internationella tävlingsdeltagare (MISO)
MISO vill ha upp frågan på agendan igen. Får propåer från föreningslivet då och då om att behov finns att få
ekonomiskt stöd för att kunna resa ut och representera Malmö internationellt. Frida tar med sig frågan, men
det är inte prioriterat i nämnden just nu.

§10

Kommunikation/återkoppling mellan förvaltningen och föreningar (MISO och MIP)
Begäran om komplettering kom ett par dagar innan tjänsteskrivelsen om verksamhetsbidrag skulle upp till
nämnden. Skulle vilja ha bättre framförhållning. Dock stod denna formulering redan förra året, så det var
inte okänt för föreningen. Vad gäller beslut om verksamhetsbidrag är det bara SISU och FIFH kvar till
december- respektive januarinämnden, övriga beslutas enligt förslag i november.

§11

Förvaltningschefen
Bo Sjöström avslutar sitt förordnande till sommaren 2015. MIP, MISO och HISO blir kontaktade inför
kravprofilen. Annons går ut efter nyår.
MISO beklagar att Bo ska sluta, och uttalar sitt fulla stöd för förvaltningschefen utifrån genomfört uppdrag
under dessa år (även kopplat till aktuella skriverier i media). HISO instämmer, tycker att förvaltningen på
senare år har påbörjat inta en mera utvecklingsorienterad hållning som pekar framåt, istället för att bara
fokusera på kontroll och ordning, som förvisso även behövs.
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§13

Förslag mötesdatum 2015
Ordförande föreslår preliminärt onsdag 11/2 kl 10-12 som första mötestid. Förslag på övriga tider skickas ut
i början av året (då ny nämnd är på plats) via e-post.
Vilka förväntningar har var och en på Dialoggruppen framöver?
Gruppen gick laget runt och var och en gav sina reflektioner. Sammanfattningsvis höll gruppen med
ordförande om att fokus för dialoggruppens arbete under nästa mandatperiod bör vara att prata mer om
framtid, utveckling och visioner för området. Exempelvis att planera konferensernas innehåll i god tid, ha
allmänt bättre framförhållning och proaktivitet, i stället för att kritisera genomförda insatser i efterskott.
En annan fråga som lyftes upp var att det behövs mer dialog mellan mötena och feedback direkt till
förvaltningen om detaljfrågor som i huvudsak rör dem.

§14

Mötets avslutande

Justerande
Jan Bengtsson

Sekreterare
Anna Lyrevik

