Malmö stad

1 (3)

Kulturförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-09-25
Vår referens

Maria Andersson
Planeringssekreterare
maria.m.andersson@malmo.se
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Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat kulturnämndens hantering av konst 2020. Revisionens
sammanvägda bedömning är att kulturnämndens interna kontroll inte är helt tillräcklig.
Revisionen har tagit fram förslag på åtgärder samt rekommendationer på förändrade rutiner och
arbetssätt vid redovisning och uppföljning.
Kulturförvaltningen välkomnar revisionens granskning och kommer följa revisionens
rekommendationer i det fortsatta arbetet. Ett arbete med att ta fram skriftliga riktlinjer och
rutiner är påbörjat och beräknas vara klart i maj 2021.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag till yttrande.
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Bakgrund:
Stadsrevisionen har granskat kulturnämndens hantering av konst 2020. I granskningen har
revisionen tittat på inventering, vård och förvärv av konst. Revisionen har också granskat hur
redovisningen av konsten går till samt uppföljningen av arbetet. Revisionens sammanvägda
bedömning är att kulturnämndens interna kontroll - både avseende arbetet med de årliga
planerna för intern kontroll och i vidare bemärkelse, d v s möjligheterna till insyn och
uppföljning av arbetet i stort – inte är helt tillräcklig. Revisionen har tagit fram förslag på
åtgärder som bland annat innefattar framtagande av skriftliga riktlinjer och rutiner för de
granskade områdena. Vidare finns rekommendationer på förändrade rutiner och arbetssätt vid
redovisning och uppföljning.
Revisionens rapport har skickats till kulturnämnden för yttrande. Yttrandet ska ge svar på vilka
åtgärder kulturnämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar och
rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna senast ska
vara genomförda. Yttrandet ska följa en särskild mall för yttrande och vara revisorskollegiet
tillhanda senast 2020-11-02.
Kulturförvaltningen välkomnar att revisionen genom sin granskning belyser de
utvecklingsområden som finns när det gäller hantering av konst. Kulturförvaltningen instämmer
i att det saknas tydligt nedskrivna riktlinjer och rutiner på en rad områden när det gäller
hantering av konst. Även den interna kontrollen – både avseende arbetet med de årliga planerna
för intern kontroll och i vidare bemärkelse, d v s möjligheterna till insyn och uppföljning av
arbetet i stort - har varit bristfällig. Kulturförvaltningen kommer ta slutsatserna i beaktning samt
följa revisionens rekommendationer i det framtida arbetet.
Precis som revisionen uppmärksammat så finns det idag upparbetade arbetssätt och rutiner på
de flesta av de granskade områdena, dessa är dock inte nedskrivna. Ett stort arbete med att ta
fram ett samlat dokument med skriftliga riktlinjer för samlingsförvaltningen har redan påbörjats.
I detta kommer samtliga riktlinjer, planer och rutiner som tas fram utifrån revisionens
granskning och rekommenderade åtgärder att ingå. Revisionens granskning är en bra
utgångspunkt för att ta ett helhetsgrepp och strukturera detta arbete. Under hösten 2020 och
våren 2021 intensifieras och prioriteras arbetet. I maj 2021 beräknas riktlinjerna för
samlingsförvaltning vara klara.
Utöver detta pågår det ett arbete med att se över delegationsordning och reglemente för
kulturnämnden samt att utveckla och stärka arbetet med intern kontroll. De delar av revisionens
synpunkter som rör just delegationen, reglementet och arbetet med intern kontroll kommer att
bemötas i dessa processer.
Implementeringen av riktlinjer och rutiner för samlingsförvaltning kommer att ske löpande.
Dessa åtgärder kommer skapa tydlighet, överblick och transparens i hanteringen av konsten och
underlätta kulturnämndens uppföljning av verksamheten samt säkerställa att Malmöbornas
konstsamling förvaltas, förvaras och vårdas på bästa sätt.
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