Civilsamhället samverkar
Till Malmö stad fritidsförvaltning
forening@malmo.se

Remissvar och kommentarer till

Förslag till förändringar i Föreningsliv – Bidrag och regler 2021
Fritidsnämndens regelverk för grundläggande krav, regler för registrering och allmänna
bidrag till ideella föreningar och organisationer i Malmö stad
Varje år görs en översyn av fritidsnämndens regelverk för föreningsstöd.
Malmö Ideella ser positivt på att förvaltningen vill skapa ett föreningsstöd som litar på
civilsamhället och dess företrädare i respektive organisation. Vi inser också att mer samverkan
överlag leder till större tillit och transparens och med det minskar behovet av kontrollfunktioner.

Mer byråkrati ger inte mer demokrati.
Bakgrund
Det reviderade förslaget har kommit till vår kännedom den 5 juni 2020. Malmö Ideella har
synliggjort förslaget på sin hemsida samt bjudit in medlemsorganisationerna till två workshops
fysiska/digitalt kring förslaget. Vi har diskuterat förslaget på styrelsemöten, på separata möten
mellan förtroendevalda och med våra representanter i ”bidragsgruppen”. Vi har tillåtit
medlemsorganisationer som haft egna svar att delge oss dessa, som bilägges vårt remissvar.
Malmö Ideella har även medlemsorganisationer som inte har kontantstöd från
fritidsförvaltningen.
Malmö Ideella ser positivt på inriktningen av de åtgärder som fritidsnämnden under rådande
pandemin beslutat om för föreningslivets bästa. Det är viktigt att regelverket underlättas och
tolkas, så att föreningar överlever pandemin, och kan verka vidare efter pandemin utan att tappat
ekonomiskt stöd av nämnden.
Malmö Ideella föreslår mer stöd och vill skapa förstudie för att få mer kunskap.
Vi stödjer att utöka stödet (budgeten) till föreningslivet i Malmö. Vårt remiss-svar bygger på att
göra mer för målgruppen och förenklar administrationen för alla.
Samtidigt ser vi behov av att tillsammans skapa mer kunskap. Ingen har alla svaren, men
tillsammans borde vi finna fler svar på delar, så vi bygger en hållbar stad.
Aktivitetsbidrag
Malmö Ideella har fått kännedom att i EU är ungdomsåldern upptill 30 år. Vi anser att Malmö
stad är en del av EU och att åldern för aktivitetsbidrag bör omfatta ungdomar upptill 30 år.
Vi föreslår att ungdomsåldern för aktivitetsbidrag EU anpassas och höjs till 30 år.
Malmö Ideella ser positivt på bidragsberättigade aktiviteter är ledarledda, men ser även att
mindre grupper tillför en demokratisk dimension. Malmö Ideella föreslår att aktivitetsberättigade
aktiviteter kan ske med mindre grupper än fem personer. Minsta gruppen blir då en ledare med
en person. Aktivitetsbidraget borde omvandlas till uträkning per individ enligt gällande
krontalsmodell.
Vi föreslår att gruppens storlek gäller från två personer vid aktivitetsbidrag och bidrag sätts
individuellt.

Civilsamhället samverkar
Malmö Ideella anser att det är föreningarnas uppgift att veta vem som är medlem i föreningen.
Men det är tveksamt om föreningen ska ha en skyldighet att ha juridisk kunskap om var
medlemmen är folkbokförd. Aktivitetsbidraget borde omfatta alla i rätt ålder oavsett var
personen är folkbokförd. Vi anser att det borde vara kommunens angelägenhet att finna ett
transfereringssystem mellan kommunerna, för att få sin rätsida på medborgarens
folkbokföringsort kontra engagemangsplats
Vi föreslår att Malmö stad ger stöd till föreningens verksamhet oavsett var medlem är bosatt i
Sverige.
Arrangemangsbidrag
Under året har det blivit känt att nämnden på initiativ av förvaltningen avslagit många bra
arrangemang pga budgetsumman till arrangemang är uppnådd. Detta är för oss en stor nyhet,
som vi tidigare i Malmös historia inte hört om. Vi ser oroväckande att detta har varit möjligt,
trots att vad vi förstår så har den totala förvaltningsbudgeten haft mer resurser tillgängliga.
Malmö Ideella anser att återkommande arrangemang är viktiga, såväl mindre som större. Vi
anser att spärren på tre år, tas bort. Arrangemangsbidrag borde beviljas återkommande utifrån
kvalitet och strategi.
Vi föreslår att tre års spärren tas bort för arrangemangsbidrag, och bedömning sker utifrån
behov.
Bidrag för Drop In och lovbidrag
Malmö Ideella anser att det är mycket viktigt att behålla bidrag till sommarlovet och alla lov.
Frågan kring arvode till ledare, behöver förtydligas och anpassas.
Vi föreslår att alla lov omfattas av dessa stöd.
Lönebidrag
Se kommentar nästa sida.
Lokalkostnadsbidrag
Se kommentar nästa sida.
Utbildning och utvecklingsbidrag
Malmö Ideella har tolkat att denna del inte ingår i remissen, utan mer dialog kommer att ske.
Grundläggande krav
Vad är skillnaden på en körsång i ett trossamfund eller sångträning i en förening. När vi i dessa
tider firar demokratin med 100 år och vi har stor kännedom kring frikyrkornas roll i det svenska
demokratiska bygget. Då borde vi acceptera att aktiviteter som vilar på tro även bygger
demokrati. Malmö Ideella anser att vi borde finna en väg med att acceptera religiösa aktiviteter
och aktiviteter som drivs av trossamfund till att vara bidragsberättigade.
Vi föreslår att religiösa aktiviteter kan ge aktivitetsbidrag.
Utbildningar
Malmö Ideella vill tillägga att utbildningar som genomförs kan ske digitalt.
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Övriga kommentarer
Malmö Ideella vill skapa mer gemensamma underlag och utredningar, förstudier för att få mer
kunskap.
Lokalkostnadsbidrag
Malmö Ideella anser att ett långsiktigt grundstöd behöver tas fram. Ett bidrag som ger stöd till
alla. Malmö Ideella ställer sig positiv till att leda en förstudie om fritidsnämnden tar initiativ till
en tvärsektoriell förstudie med Malmö stad. Denna förstudie borde sammanfattas med hur kan
ett lokalkostnadsbidrag kan se ut som ger rättvist stöd till alla föreningar.
Vi föreslår att vi gemensamt skapar underlag för vidare kunskap i ämnet.
Anställd person eller praktikant i förening som får stöd från Malmö stad
Malmö stad är en stor stad med flera förvaltningar. Malmö Ideella anser att kommunen bör ha en
kontaktpunkt, där det finns den samlade kunskap om stöd till förening med anställd eller
praktikant.
Vi föreslår att vi gemensamt skapar underlag för att arbeta vidare med en kontaktpunkt.
Verksamhetsavtal
Det finns många verksamhetsavtal med föreningar i Malmö. Dessa borde få ett eget regelverk
och få en samstämmighet.
Vi föreslår logik i samstämmighet med verksamhetsavtalen mellan fritidsnämnd och förening.
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Ivar Scotte
Verksamhetsledare i www.malmoidella.se

Bilagor
Vi har i demokratins anda tillåtit våra medlemsorganisationer att inkomma med separata svar,
som bilägges.

