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Malmö stad

Kulturnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-02-04 kl. 09:00-10:45

Plats

Kulturförvaltnignen/Teams

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Christina Melin Dahlvid (S)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Cornelia Björklund Röjner (M)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2021-02-08

Protokollet omfattar

§22

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)

…………………………………
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Remiss - Granskning av stöd till idéburen sektor Svar senast
2021-02-26

KN-2020-5366
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har under 2020 granskat stödet till idéburen sektor. Syftet är att bedöma
om stödet till idéburen sektor hanteras enligt gällande regelverk och att den interna
kontrollen av detta är tillräcklig. Granskningen föranleder rekommendationer till
kulturnämnden att på vissa punkter förstärka uppföljning och kontroll av den verksamhet
som får stöd.
I förslag till yttrande redovisas synpunkter och planerade åtgärder under 2021.Granskningen
bör ses som ett välkommet stöd i det pågående arbetet med implementering av Regler och
riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor, både inom nämndens egen verksamhet
och i samverkan med övriga bidragsgivande nämnder och förvaltningar. Vidare bör
framhållas att uppföljningen av beviljade stöd bör anpassas efter stödets syfte och att
kulturstödet främst har fokus på verksamhetens innehåll och genomförande.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande och översänder det till revisorskollegiet.
2. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra de åtgärder som anges i
yttrandet.
3. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att senast 2022-01-31 göra en
återrapportering till kulturnämnden med förslag till uppföljande yttrande.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Remiss - Granskning av stöd till idéburen sektor
Yttrande - Granskning av stöd till idéburen sektor
Missiv - granskning av stöd till idéburen sektor
Rapport - fördjupad granskning
Bilaga - yttrande till revisorskollegiet

