Malmö stad

Kulturförvaltningen
Datum

202 0-0 7- 10
Vår referens

Niclas Turesson
niclas.turesson@malmo.se
0732-513589

Delegationsbeslut
Beslut om stöd till fristående kulturorganisationer i Malmö i samband med coronapandemin

Kulturförvaltningen har beslutat att bevilja följande stöd:
Diarienummer

KN-2020-2803

Ärendenummer på Mina sidor

36021

Organisation

Arabiska bokmässan ABM

Adress

Johan Ericssons VÄG 53 C, 21762, Malmö

Organisationsnummer

802525-8982

Bankgiro / plusgiro

Bankgiro 5390-3712

Objekt

1090

Belopp

75 000 kr

Utbetalningsdatum

Inom några veckor.

Allmänna villkor

Se information på nästa sida.

Information och redovisning

Den som får stöd ska hålla kulturförvaltningen
informerad om verksamheten.
Beviljat stöd ska redovisas digitalt. Se anvisningar på
nästa sida.

Beslutsdatum

2020-07-07

Beslutande

Handläggare

Jennie Järvå
Enhetschef
Enheten för kulturanalys och stöd

Niclas Turesson
Utvecklingssekreterare
Enheten för kulturanalys och stöd

Besöksadress Baltzarsgatan 31
Postadress: Baltzarsgatan 31, 205 80 Malmö
Tel 040-34 48 50
Organisationsnummer: 212000-1124
kulturstod@malmo.se

Allmänna villkor
Malmö stads värdegrund, som bygger på demokrati och likabehandling, delaktighet, mångfald och jämställdhet, utgör riktmärke i fördelningen av stöd.
Organisationens styrelse eller motsvarande ansvarar för ansökan och för hanteringen av beviljat stöd. Organisationer som får stöd ska följa gällande lagar och myndighetskrav och verksamheten ska vara i överensstämmelse med Malmö stads värdegrund.
Stöd som beviljas på grundval av felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan kan medföra skyldighet att
återbetala stödet.
På begäran ska dokumentation, till exempel bokföring, kunna granskas av Malmö stad.
Information om fullständiga bestämmelser för stödet.
Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor.

Information och redovisning
Den som får stöd ska hålla kulturförvaltningen informerad om verksamheten.
Redovisa ert stöd

Redovisning av beviljat stöd ska lämnas in senast 2021-03-01. Lägg redan nu in en påminnelse i kalendern!
Vi kommer även att skicka ut en påminnelse om redovisning genom ett meddelande på Mina sidor.
Redovisning görs via en e-tjänst som kommer att öppna i början av 2021.
Frågor?

Kontakta vid behov handläggaren per mail eller telefon.

