1

Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-24 kl. 15:00-15:42

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§113

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2

§

113

Finansiering för samordning av samarbetsplan mellan Malmö
stad och idéburen sektor

STK-2020-227
Sammanfattning

I ärendet föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen avsätter 1,1 miljon kronor från sitt
anslag för projekt och utredningar för att finansiera samordning och genomförande av
samarbetsplanen Malmöandan för 2020.
Stadskontoret återrapporterade arbetet inom Malmöandan för 2019 till kommunstyrelsen den
12 februari, i ärendet STK-2019-1569. Samtliga av de planerade aktiviteterna i Malmöandans
samarbetsplan är påbörjade, dock med en viss tidsförskjutning. Med anledning av det, och
andra svårigheter i genomförandet av planen, så önskar parterna att under 2020 återkomma
med ett förslag till revidering av samarbetsplanen till kommunstyrelsen.
Oavsett en eventuell revidering så menar stadskontoret att samordningsuppgifter för att
utveckla samarbeten mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö består. Därför
föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen fortsätter att bidra med finansiering till den
idéburna sektorn för detta ändamål.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen avsätter 1 miljon kronor från kommunstyrelsens anslag för projekt
och utredningar för finansiering av bidrag till paraplyorganisationen Malmö ideella för
samordning av samarbetsplanen inom Malmöandan för den idéburna sektorn.
2. Kommunstyrelsen avsätter 100 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för projekt
och utredningar till stadskontoret för att täcka kostnader för kompetenshöjande
insatser inom Malmöandan.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att fortsätta hantera samordning av
samarbetsplanen för Malmö stads del.
Beslutsunderlag
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