1

Malmö stad

Kulturnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-15 kl. 09:00-10:30

Plats

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)
Jennie Järvå (Enhetschef)
Märta Lünnér (Utvecklingssekreterare)
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2021-04-19

Protokollet omfattar

§52
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Anna Gawrys
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Frida Trollmyr (S)
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Nicola Rabi (M)
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Stöd till studieförbunden 2021 samt omfördelning 2018-2020

KN-2021-637
Sammanfattning

Anslaget för stöd till studieförbunden 2021 uppgår till 18 600 000 kr, enligt fastställd
kulturstödsbudget för 2021. Föreliggande ärende avser fördelningen. Till följd av omfattande
justeringar av studieförbundens verksamhetsstatistik för åren 2017-2019 har även en
retroaktiv omräkning skett av stödet för åren 2018, 2019 och 2020.
Förslaget utgår från gällande bestämmelser samt dialog med studieförbundens referensgrupp.
Enligt beslut av kulturnämnden 28 januari 2021 har verksamhetsstatistiken för 2020
undantagits från beräkningsunderlaget, med hänsyn till pandemins effekter. Av samma skäl
föreslås 2021 års statistik undantas från kommande års beräkningsunderlag.
Jennie Järvå, enhetschef, samt Märta Lünnér, utvecklingssekreterare, redovisar för ärendet.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden fastställer justerad fördelning av stöd till studieförbunden för åren 2018,
2019 och 2020 enligt förslag.
2. Kulturnämnden fastställer fördelning av stöd till studieförbunden 2021 enligt förslag.
3. Kulturnämnden undantar 2021 års verksamhetsstatistik från beräkningen av kommande års
stöd till studieförbunden, med hänsyn till de fortsatta effekterna av corona-pandemin.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till första beslutsattsen. Nicola Rabi (M) yrkar avslag till
beslutsatserna två och tre med motivering att budgeten bör användas för att skapa kultur för
barn och unga.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns olika förslag till beslut och föreslår att arbetsutskottet tar
ställning till varje beslutsatts separat, bifall mot avslag. Arbetsutskottet godkänner
beslutsgången.
Ordföranden finner att det finns enbart bifallsyrkanden till den första beslutsattsen och att
arbetsutskottet därmed beslutar att föreslå kulturnämnden besluta att fastställa justerad
fördelning av stöd till studieförbunden för åren 2018, 2019 och 2020 enligt förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut angående den andra beslutsattsen, dels
bifall, dels avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet
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har beslutat att föreslå kulturnämnden besluta att fastställa fördelning av stöd till
studieförbunden 2021 enligt förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut angående den tredje beslutsattsen, dels
bifall, dels avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet
har beslutat att föreslå kulturnämnden besluta att undanta 2021 års verksamhetsstatistik från
beräkningen av kommande års stöd till studieförbunden, med hänsyn till de fortsatta
effekterna av corona-pandemin.
Reservationer och särskilda yttranden
Nicola Rabi (M) meddelar att Moderaterna reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet skickas till

Studieförbunden i Malmö
Beslutsunderlag
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