Alltid med förening
Till Malmö stad fritidsförvaltning

Yttrande gällande FRI-2016-303
Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

Bakgrund till remissen
”Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningslivet. Fritidsnämnden beslutade 24 augusti 2017 att inte behandla
ärendet på dagens möte utan att skicka utredningen på remiss till MIP, MISO och HISO. För att Dialoggruppen den
14 september ska kunna behandla synpunkter och frågor behöver remissvar vara förvaltningen tillhanda senast
den 11 september. Beslut tas på fritidsnämndens möte den 21 september.”
I utredningen framgår. ”Under hösten 2016 fick MIP av fritidsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie i
syfte att ta fram förslag till hur Föreningarnas hus kan utvecklas för att bättre svara upp mot det behov som finns
hos befintliga och presumtiva hyresgäster. Förstudien beskrivs som en undersökande och diskuterande rapport
och en grund för vidare diskussioner.”
”Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP) har genomfört en enkätstudie under våren 2016 som
tangerar ämnet och frågeställningarna i fritidsförvaltningens enkät. MIP:s enkät besvarades av 106 av
organisationens medlemsföreningar. Enkäten innehöll bland annat frågan Vilka förändringar önskar er förening i
regelverket i lokalkostnadsbidraget?”

Snabba synpunkter till Fritidsnämnden och förvaltningen
Vi önskar ett längre remissförfarande och djupare analys tillsammans med föreningar och
paraplyorganisationer. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan ytterligare förbättra detta förslag.
Här är de synpunkter vi hunnit samla in under denna korta remisstid - eller har kännedom sedan innan.
Malmö Ideella upplever behovet med lokaler som en av de största för civilsamhället. En möjlig väg
borde vara att ta fram koncept för Föreningscenter, där många föreningars lokalbehov möjliggör till
glädje för omgivande samhälle och medborgare. En annan är att ge föreningslivet möjlighet att vara
med i planeringsstadiet av nya stadsplaner och nya fastigheter i kommunen.
Nolltaxan är betydelsefull och borde utvecklas till fler lokaler utan försämringar för de föreningar som
nyttjar nolltaxan.
Enklare förfarande vid ansökan av bidrag är ständig utmaning.
Målsättning med 75% stöd borde möjliggöras att inom rimlighetens gräns uppnås av fler föreningar
Malmö Ideella välkomnar översyn av kommunens totala lokaluthyrning och lokalstöd, som även
omfattas av kommunägda organisationer. Inom Malmöandan finns prioriterat område kring ”Stadsliv,
allmänna platser och lokaler” där ett helhetsgrepp bör samlas. Malmö Ideella har tillskrivit Gatukontoret
gällande taxa vid nyttjande av allmän mark.
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Malmö Ideella välkomnar förbättringar av lokalkostnadsstöd. För att uppnå ännu rättvisare stöd, kan
förslaget ses som grundstöd vid lokalkostnadsstöd och att staden tillsammans med föreningar utreder
vidare ärendet till att även omfatta ett extra lokalkostnadsstöd med ett regelverk som underlättar de
föreningar som nu får försämringar samt möjliggör för fler med öppen verksamhet och särskilt
lokalbehov.
Angående första och andra att-satsen i tjänsteskrivelsen: Att behandla alla lika, att ha samma principer
för alla föreningar, ger sällan verklig rättvisa. Olika föreningar har väldigt olika behov. Olika typer av
lokaler kräver olika typer av finansiering. Principen med deltagartillfällen har vissa fördelar, men en stor
nackdel är att återigen missgynnas de aktiviteter som görs med färre deltagare. Det är bra med
aktiviteter som når många barn. Men det är också bra med aktiviteter som låter barn mötas i mindre
grupper. Det ger ett annat slags möten och samhörighet. Aktiviteter med många deltagare har generellt
sett lättare att skapa ekonomi. Ett kommunalt bidragssystem ska underlätta även för aktiviteter med få
deltagare.
Vi anser att lägsta antalet deltagare för att berättiga ett bidrag bör vara 3. Och vi tycker att det bör
utredas mer hur lokalkostnadsbidraget kan nå upp till 75 % även för aktiviteter som inte har många
deltagare, även efter 2018 om detta system införs.
Så, om aktivitet ersätts med deltagartillfällen som variabel behövs det något som kan ge
lokalkostnadsstöd till de aktiviteter som missgynnas.
Om andra att-satsen antas, vill vi att den kompletteras med ”att fritidsförvaltningen får i uppdrag att
inleda en dialog med missgynnade föreningar för att säkerställa att de kan fortsätta bedriva sin barnoch ungdoms-/pensionärsverksamhet även efter 2018.
Att-sats 3-6 i tjänsteskrivelsen tycker vi är bra.
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