1

Malmö stad

Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-06-14 kl. 13:00-14:45

Plats

Kulturkansli, KF Grön

Beslutande ledamöter

Sylvia Björk (S) (Ordförande)
My Gillberg (MP) (Vice ordförande)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M) (Andre vice ordförande)
Leif Göran Andersson (S)
Mirjam Katzin (V)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Amanda Brumark (L)
Kenneth Hansson (S) ersätter Christina Dahlvid (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Eva Jönsson (S)
Abdulkhadir Said (S)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Hanna Margareta Granér (V)
Nicola Rabi (M)
Linda Eklund (L)

Övriga närvarande

Kent Nykvist (SD)
Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Linda Johansson (Tf Administrativ chef)
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Anna Boresson (Avdelningschef)
Märta Lünnér (Kultursekreterare)
Dick Fredholm (Kommunikationschef)
Patrik Nilsson (Personalföreträdare (SACO))
Genc Beqiri (Personalföreträdare (Vision))
Max Emlund (Personalföreträdare (Kommunal))
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Linda Dahlberg Wirje (M)

Justeringen

2018-06-21

Protokollet omfattar

§78

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna Gawrys
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sylvia Björk (S)
Justerande

...........................................

Linda Dahlberg Wirje (M)

…………………………………
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Remiss från kommunstyrelsen: Revidering av regler och riktlinjer för
Malmö stads stöd till föreningar och organisationer

KN-2018-1825
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, utan eget ställningstagande, för yttrande översänt
förslag till reviderade regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och
organisationer. Kulturförvaltningen har granskat förslaget och är positiva till en enhetlig
hantering av föreningsstödet men anser att hanteringen framåt bör ske
förvaltningsövergripande. Detta skulle innebära en tydlig väg in för medborgarna, vilket
kulturförvaltningen ser positivt på. Vidare ökar denna organisering möjligheterna för
förvaltningarna att fånga upp medborgarnas behov, vilket är en viktig utvecklings- och
lärprocess. Ett förvaltningsövergripande arbetssätt skapar även ökade möjligheten att hantera
frågor enhetligt och med fokus på medborgarens och organisationens behov. Att frångå den
traditionella synen på handläggning och skapa förvaltningsövergripande arbetsgrupper
innebär en möjlighet för samarbete och kunskapsdelning
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt det av kulturnämnden reviderade förslaget.
Yrkanden

Göran Andersson yrkar att i förslag till yttrande, s. 6 tredje stycket, andra meningen, stryka
ordet "inte" så att stycket får följande lydelse:
"I underlaget föreslås att fritidsnämnden, genom fritidsförvaltningen, har registeransvar för samtliga föreningar
som får bidrag från Malmö stad. Detta menar kulturnämnden är en lämplig ordning."
Mirjam Katzin (V) yrkar att remissvaret kompletteras med följande formuleringar:
”Hur ska granskningen ske? Vilka aspekter ska bedömas och hur ska de vägas mot varandra? Det finns
risk för subjektiva bedömningar om inte dessa frågor är tydligt utredda i riktlinjerna”
i enlighet med tilläggsyrkande (bilaga 3).
Linda Dahlberg Wirje (M) yrkar att i förslag till yttrande, s. 5, sjätte stycket, första meningen
ska ändras så att orden "varken kan eller bör" stryks och ersätts med ordet "bör" så att
stycket får följande lydelse:
"Att säkerställa att föreningar/organisationer som får stöd och bidrag har ett demokratiskt förhållningssätt
bör bygga på en omfattande och detaljerad kontroll från Malmö stads sida i varje enskilt fall."
Vidare yrkar Linda Dahlberg Wirje (M) yrkar att i förslag till yttrande, s. 5, första stycket
"Tillägg" stryks.
Cornelia Röjner (M) yrkar att i förslag till yttrande, s. 3, tredje stycket, andra meningen, stryka
ordet "individuell" så att stycket får följande lydelse:
"Kulturnämndens stöd till kulturorganisationer bygger på bedömning av verksamhetens kvalitet och innehåll
och riktas främst till professionella kulturaktörer."
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Sylvia Björk (S) yrkar bifall till Göran Anderssons (S) yrkande att i förslag till yttrande, s. 6
tredje stycket, andra meningen, stryka ordet "inte".
Sylvia Björk (S) yrkar bifall till Mirjam Katzins (V) tilläggsyrkande.
Sylvia Björk (S) yrkar bifall till Cornelia Röjners (M) yrkande att i förslag till yttrande, s. 3,
tredje stycket, andra meningen, stryka ordet "individuell".
Sylvia Björk (S) yrkar avslag till Linda Dahlberg Wirje (M) yrkande gällande ändring i förslag
till yttrande, s. 5, sjätte stycket, första meningen, så att orden "varken kan eller bör" stryks och
ersätts med ordet "bör".
Sylvia Björk (S) yrkar avslag till Linda Dahlberg Wirje (M) yrkande gällande ändringar i
förslag till yttrande, s. 5, så att första stycket "Tillägg" stryks.
Linda Dahlberg Wirje (M) m.fl. yrkar på att mötet ajourneras.
Mötet ajourneras mellan kl. 13.50-14.00.
Kent Nykvist (SD) lämnar sammanträdet.
Linda Dahlberg Wirje (M) yrkar att i förslag till yttrande, s. 5, första stycket "Tillägg" stryks
och ersätts med följande formuleringar:
att Malmö stad ska ge utrymme för en kontinuerlig dialog med föreningar/organisationer vid alla
bidragsansökningar,
att vid mindre avvikelser ska föreningen/organisationen ges möjlighet till rättelse,
att vid allvarliga omständigheter ska beslut om att hålla inne/stoppa eller återkräva beviljade bidrag
motiveras skriftligt.
Sylvia Björk (S) yrkar avslag till Linda Dahlberg Wirje (M) yrkande gällande ändringar i
förslag till yttrande, s. 5, så att första stycket "Tillägg" stryks och ersätts med nya att-satser.
Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut:
1. Det föreliggande förslaget med komplettering från Mirjam Katzin (V), med bifallsyrkandet
från Sylvia Björk (S),
2. Linda Dahlberg Wirje (M) yrkande om ändringar i förslag till yttrande, s. 5, så att första
stycket "Tillägg" stryks och ersätts med nya att-satser, mot avslagsyrkande från Sylvia Björk
(S),
3. Linda Dahlberg Wirje (M) yrkande att i förslag till yttrande, s. 5, femte stycket, meningen
ska ändras så att orden "varken kan eller bör" stryks och ersätts med ordet "bör" mot
avslagsyrkande från Sylvia Björk (S),
4. Cornelia Röjner (M) yrkande att i förslag till yttrande, s. 3, tredje stycket, andra meningen,
stryka ordet "individuell", med bifallsyrkandet från Sylvia Björk (S),
5. Göran Andersson yrkande att i förslag till yttrande, s. 6 tredje stycket, andra
meningen, stryka ordet "inte", med bifallsyrkandet från Sylvia Björk (S).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden har beslutat
1. Att förslag till yttrande ska kompletteras med följande formuleringar: ”Hur ska granskningen
ske? Vilka aspekter ska bedömas och hur ska de vägas mot varandra? Det finns risk för subjektiva
bedömningar om inte dessa frågor är tydligt utredda i riktlinjerna.”
2. Att avslå yrkande att i förslag till yttrande, s. 5, så att första stycket "Tillägg" stryks och
ersätts med nya att-satser,
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3. Att avslå yrkande att i förslag till yttrande, s. 5, femte stycket, meningen ska ändras så att
orden "varken kan eller bör" stryks och ersätts med ordet "bör",
4. Att bifalla att i förslag till yttrande, s. 3, tredje stycket, andra meningen, stryka ordet
"individuell",
5. Att bifalla att i förslag till yttrande, s. 6 tredje stycket, andra meningen, stryka ordet "inte",
vilket medför att hela stycket är obsolet och ska tas bort från yttrandet.
Särskilda yttranden, reservationer

Linda Dahlberg Wirje (M) och Amanda Brumark (L) anmäler att de avser att lämna en
skriftlig gemensam reservation mot beslutet (bilaga 4).
Beslutsunderlag







Remiss från kommunstyrelsen: Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads
stöd till föreningar och organisationer
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180409 revidering av regler och riktlinjer för Malmö
stads stöd till föreningar och organisationer
Frågeställningar till remissinstanser
Regler och riktlinjer - remissversion
Beslut §236 KS AU 180409

Bilaga 3
5

Tilläggsyrkande
gällande
förslag
till
remissyttrande avseende revidering av regler
och riktlinjer för Malmö stads stöd till
föreningar och organisationer
Kulturnämnden 2018-06-14, ärende KN-2018-1825
Vi tycker att remissvaret i grunden är bra och att det är bra att riktlinjer på det
här området tillkommer. Vi tycker dock att det är viktigt att riktlinjerna är
mycket tydliga så att de inte lämnar utrymme för subjektiva tolkningar och
framöver kan komma att användas för att begränsa det fria kultur- och
föreningslivet på ett icke-önskvärt sätt.
Vi yrkar därmed att följande frågeställningar läggs till i remissvaret:
”Hur ska granskningen ske? Vilka aspekter ska bedömas och hur ska de
vägas mot varandra? Det finns risk för subjektiva bedömningar om inte
dessa frågor är tydligt utredda i riktlinjerna.”
Mirjam Katzin, Hanna Granér
Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet

Bilaga 4
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Kulturnämnden 2018-06-14
Ärende: Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar
och organisationer

Reservation

Moderaterna och Liberalerna har länge påtalat behovet av en översyn kring
Malmö Stads bidragsregler. I dagsläget råder det ingen samordning kring de
olika förvaltningarna. Om en organisation eller förening får avslag av en
förvaltning kan organisationen eller föreningen beviljas stöd av
kommunstyrelsen eller annan bidragsgivande förvaltning. I en del fall kan en
organisation eller förening beviljas stöd från flera. Detta är ett oansvarigt sätt att
dels behandla föreningar samt våra gemensamma medel.
När nu ett nytt förslag ska utarbetas har vi från Moderaterna och Liberalerna
påtalat vikten av bidrag enbart betalas ut till föreningar och organisationer som
verkligen uppfyller kriterierna och riktlinjerna. Så som de nu är formulerade i
förslaget är de vaga och framför allt kring hur tillsynen ska ske. Därför yrkade vi
på följande:
Femte stycket, första meningen ska ändras så att orden "varken kan eller bör"
stryks och ersätts med ordet "bör" så att stycket får följande lydelse: "Att
säkerställa att föreningar/organisationer som får stöd och bidrag har ett
demokratiskt förhållningssätt bör bygga på en omfattande och detaljerad
kontroll från Malmö stads sida i varje enskilt fall."
Första stycket under "Tillägg" stryks och ersätts med följande formuleringar:
"att Malmö stad ska ge utrymme för en kontinuerlig dialog med
föreningar/organisationer vid alla bidragsansökningar, att vid mindre avvikelser
ska föreningen/organisationen ges möjlighet till rättelse, att vid allvarliga
omständigheter ska beslut om att hålla inne/stoppa eller återkräva beviljade
bidrag motiveras skriftligt."
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Då vårt yrkande inte van gehör, avger vi reservation.
Linda Dahlberg Wirje (M) Cornelia Röjner (M) Amanda Onsberg Brumark(L)
med instämmande av
Nicola Rabi (M)

Linda Eklund (L)

