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ÄRENDELISTA
§120
§121
§122
§123
§124
§125
§126
§127
§128
§129
§130
§131
§132
§133

Justering av protokoll
Statistiksammanställning av kulturförvaltningens utbud till förskola och skola
2017/18
Utdelning av medel ur Anna Kockums fond
Utfallsprognos 2018
Information om läsplattor samt planerad utbildning - information
Plan för intern kontroll 2018
Kulturförvaltningens kompetensförsörjningsplan/analys 2018
Remiss - Plan för Malmös gröna och blå miljöer
Överenskommelse om kommungemensam handläggning av viss administration
kopplad till dataskyddsförordningen (GDPR)
Revidering av kulturnämndens delegationsordning
Anmälan av delegationsbeslut, KN 21 november 2018
Anmälan av protokoll, KN 21 november 2018
Inkomna skrivelser KN 21 november 2018
Redovisning av genomgångna utbildningar för förtroendevalda
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§

120

Justering av protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att protokoll från dagens möte justeras den 26 november 2018, samt
att utse Linda Dahlberg Wirje (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
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§

121

Statistiksammanställning av kulturförvaltningens utbud till förskola och
skola 2017/18

KN-2018-3276
Sammanfattning

Carolina Wilse och Camilla Bengtsson, barnkulturenheten, Kulturhus och mötesplatser
redogör för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.
Beslutsunderlag



Presentation Kulturnämnden 181121
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§

122

Utdelning av medel ur Anna Kockums fond

KN-2018-3506
Sammanfattning

Malmö Kulturnämnd förvaltar Anna Kockums fond vars avkastning skall delas ut som
stipendium till konstnärer. Konstnärerna skall vara födda eller bosatta i Sverige. Stipendiet
ska användas till studie- eller inspirationsresa, i första hand till Österlen.
Årets utdelning av disponibel avkastning från fonden är 150.000 SEK. 26 konstnärer har sökt
stipendium varav 15 kvinnor och 11 män.
Cecilia Widenheim, konstmuseichef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att ur Anna Kockums fond dela ut (3) stipendier à 50.000 kronor till Lena Bergendahl, Lars
Embäck och Bahareh Mirhadinezhadfard.

Beslutsunderlag



Stipendier av 2016 och 2017 års avkastning från Anna Kock-ums fond
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§

123

Utfallsprognos 2018

KN-2018-4481
Sammanfattning

Kulturnämndens prognos i den sista ekonomiska uppföljningen för 2018 är ett överskott med
4 000 tkr som är de fondmedel som kommer att rekvireras under året.
Verksamheten/institutionerna visar totalt ett resultat +-0.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa kulturnämndens utfallsprognos 2, 2018 enligt förslag i ärendet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse utfallsprognos 2 2018
Bilaga 1, kulturnämnden prognos UP2 2018
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§

124

Information om läsplattor samt planerad utbildning - information

KN-2018-4543
Sammanfattning

Anna Gawrys, nämndsekreterare, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen.
Beslutsunderlag



Info läsplattor förtroendevalda
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§

125

Plan för intern kontroll 2018

KN-2017-4193
Sammanfattning

I februari 2018 antog kulturnämnden en intern kontrollplan för 2018. Föreliggande skrivelse
utgör en första rapportering av de åtgärder/granskningar som planerats för redovisning i
november. Slutlig återrapportering sker i februari 2019.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna bilagd uppföljning av intern kontrollplan 2018.
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse
Bilaga Intern kontrollplan 2018
Uppfoljning av internkontrollplan 2018 - november
Bilaga Mognadsanalys - Hantering av allmänna handlingar
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§

126

Kulturförvaltningens kompetensförsörjningsplan/analys 2018

KN-2018-3581
Sammanfattning

I dokumentet beskrivs förutsättningar och utmaningar för den övergripande
kompetensförsörjningen inom kulturförvaltningen. I analysen av de största yrkeskategorierna
- bibliotekarier, biblioteksassistenter och musiklärare - kan konstateras att det idag inte finns
någon kompetensbrist på varken kort eller lång sikt och tillgången på kvalificerad personal är
god. Vad gäller musiklärare kommer dock kontinuerlig uppföljning att ske under året.
Förvaltningen kommer även att följa förmågan att rekrytera och behålla bibliotekarier och
biblioteksassistenter på lång sikt.
Kulturförvaltningen ser ett behov av att utveckla kompetensen för framför allt de som är nya
i sin roll som sektionschef i syfte att säkerställa tillgång till god kompetens på lång sikt. Det
finns också ett generellt behov av en ökad digital kompetens på alla nivåer inom
förvaltningen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna föreliggande beskrivning av kulturförvaltningens kompetensbehov,
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en kontinuerlig analys av
kompetensbeho-ven inom verksamheterna samt
att sända ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse
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§

127

Remiss - Plan för Malmös gröna och blå miljöer

KN-2018-3512
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret
lämnat ett förslag till Plan för Malmös gröna och blå miljöer. Uppdraget att utveckla planen
beslutades av Kommunstyrelsen och bakgrunden var Malmös nya översiktsplan från 2014
och dess övergripande mål om en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad.
Målsättningen var att ”förtydliga översiktsplanens strategier avseende de gröna frågorna,
säkerställa tillgången på gröna miljöer och ta fram genomförandestrategier för att få staden
grönare, även vattenområden i uppdraget.”
Kulturförvaltningen menar att Malmös plan för gröna och blå miljöer är väl genomarbetad
och disponerad. De gröna och blå miljöernas kulturmiljövärden redovisas och beaktas. I detta
ärende har även stadsantikvarien lämnat synpunkter rörande kulturmiljöfrågor.
Kulturförvaltningen vill lyfta fram och tydliggöra de folkbildande och pedagogiska aspekterna
i det arbete som förvaltningen bidrar med för att uppnå både lokala och nationella mål om
hållbarhet och miljö kopplat till de gröna och blå miljöerna genom det nya Marinpedagogiska
centret och det kommande naturum Öresund på Ribersborgsstranden samt genom Malmö
Museers naturpedagogiska arbete och Akvariet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna kulturförvaltningens förslag till yttrande.
Särskilda yttranden, reservationer

Amanda Brumark (L) meddelar att hon avser att lämna in ett särskilt yttrande (bilaga 1).
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse - Förslag till Plan för Malmös gröna och blå miljöer
Förslag till yttrande
Följebrev remiss
Remisshandling - Plan för Malmös gröna och blå miljöer

Bilaga 112

Kulturnämnden 2018-11-21
Ärende: 8
KN-2018-3512

Remiss – Plan för Malmös gröna och blå miljöer
Liberalerna ställer sig positiva till långsiktiga miljömål och åtgärder som förbättrar
Malmöbornas tillvaro. Vi önskar dock att planen konkretiserade i större utsträckning hur man
ska gå till väga för att uppnå de nämnda förslagen, med risk för att handling annars uteblir.
Dessutom hade en kostnadsestimering kunnat förtydliga vilken budget det rör sig om för att
genomföra förslagen. Därför väljer vi att lägga ett särskilt yttrande som betonar våra tankar
om planen.

Amanda Onsberg Brumark (L)
Med instämmande av:
Linda Eklund (L)
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§

128

Överenskommelse om kommungemensam handläggning av viss
administration kopplad till dataskyddsförordningen (GDPR)

KN-2018-4291
Sammanfattning

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) gälla i Sverige.
Dataskyddsförordningen reglerar i huvudsak behandling av personuppgifter. De personer
vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt
dataskyddsförordningen, bl.a. rätt att få information om när och hur deras personuppgifter
behandlas och rätt att kontrollera uppgifterna.
Kulturnämnden och kommunstyrelsen föreslås ingå en överenskommelse om
kommungemensam handläggning av viss administration kopplad till dessa rättigheter.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att ingå föreslagen uppdragsöverenskommelse med kommunstyrelsen samt
att uppdra åt förvaltningsdirektören att underteckna överenskommelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

















Tjänsteskrivelse
Uppdragsöverenskommelse - utkast
Befattningsbeskrivning - dataskyddskoordinator
Sekretessförbindelse
Rutin för handläggning av begäran om registerutdrag enligt artikel 15 GDPR
Bilaga 2 - Begäran om registerutdrag (personuppgifter)
Bilaga 3 - Information om personuppgiftsbehandlingar
Bilaga 4 - Försättsblad till registerutdrag (personuppgifter)
Rutin för rättelse av personuppgifter enligt artikel 16 GDPR
Rutin för hantering av begäran om radering enligt artikel 17 GDPR
Rutin för hantering av begäran om begränsning av behandling enligt artikel 18
GDPR
Rutin för begäran om dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR
Rutin för hantering av invändningar enligt artikel 21 GDPR
Flödesschema - radering begränsning dataportabilitet invändning
Blankett - Begäran om hantering av personuppgifter
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§

129

Revidering av kulturnämndens delegationsordning

KN-2018-267
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har initierat arbete med översyn av delegationsordningen. Syfte med
revideringen är att anpassa dokumentet till de nya lagar som trädde i kraft under 2018 men
även att förtydliga och aktualisera styrdokumentet så att det säkerställer likvärdig och
transparant hantering av verksamhetsfrågorna mot Malmöborna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa i ärendet redovisat förslag till delegationsordning, samt
att den fastställa delegationsordningen ska gälla från och med 1 januari 2019.
Yrkanden

Mirjam Katzin (V) yrkar på återremiss med motivering att förslag till ny delegationsordning
revideras så att punkt 6.3.6, Beslut om projektstöd inom fastställda ramar där sökt summa är ≥ 100
tkr ska ändras så att delegationen inte ligger på kulturdirektören utan på utskottet för
kulturstödsfrågor.
Göran Andersson (S) yrkar avslag till återremissyrkande.
Göran Andersson (S), Christina Dahlvid (S) och Cornelia Röjner (M) yrkar bifall till
föreliggande förslag.
Sylvia Björk (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt att delegationsordningen ska gälla
från och med 1 januari 2019.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut, dels Mirjam Katzins yrkande om
återremiss mot Göran Anderssons avslagsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden har beslutat att
avgöra ärendet idag.
Vidare finner ordförande att det föreligger ett förslag till beslut, dvs. förvaltningens förslag
med Sylvia Björks tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kulturnämnden har beslutat att
fastställa i ärendet redovisat förslag till delegationsordning, samt att den fastställa
delegationsordningen ska gälla från och med 1 januari 2019.
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Reservationer

Mirjam Katzin (V) meddelar att hon avser att lämna in en reservation (bilaga 2).
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse -delegationsordning
Förslag till ny delegationsordning
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Bilaga 2

Reservation
avseende
revidering
kulturnämndens delegationsordning

av

Kulturnämnden 2018-11-21, ärende KN-2018-267
Vi vill reservera oss mot beslutet att avskaffa kulturstödsutskottet till
förmån för att förvaltningen får delegation att besluta i frågor om kultur- och
verksamhetsstöd. Vänsterpartiet tycker att nämnden enligt det här beslutet
delvis avsäger sig möjligheten att styra en viktig del av kulturpolitiken,
nämligen stödet till det fria kulturlivet. Även om stödet i många delar
bygger på en konstnärlig bedömning finns det också situationer där det är
viktigt med en politisk bedömning och tolkning av de uppsatta riktlinjerna.
Det är också viktigt för medborgarnas möjligheter till ansvarsutkrävande att
centrala beslut fattas politiskt och inte av förvaltningen.

Mirjam Katzin
Hanna Granér

Vänsterpartiet
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§

130

Anmälan av delegationsbeslut, KN 21 november 2018

KN-2018-4621
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot, en
ersättare eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens
delegationsordning. Kommunallagen 6 kap. 40 § ger nämnden rätt att besluta i vilken
utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till den. Kulturnämnden har beslutat att samtliga
beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsmöte.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag









Delegationsbelsut konstmuseet
Delegationsbeslut KN ordförande
Delegationsbeslut kulturkansliet
Delegationsbeslut kulturstöd
Delegationsbeslut stadsantikvarien
Delegationsbeslut stadsbiblioteket
Nya anställningar fr o m 181015
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§

131

Anmälan av protokoll, KN 21 november 2018

KN-2018-4622
Sammanfattning

Det föreligger följande protokoll
- Kulturnämndens arbetsutskott 2018-11-12,
- Förvaltningsråd 2018-10-22.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att lägga protokollen till handlingarna.
Beslutsunderlag




Protokoll AU 12 nov
Protokoll förvaltningsråd 181022
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§

132

Inkomna skrivelser KN 21 november 2018

KN-2018-4292
Sammanfattning

Det föreligger följande inkomna skrivelser:
1. KS beslut: Intern kontroll 2019
2. KS beslut: Följeforskning av jämställdhetsintegrering 181003
3. KS beslut: Kommunbidragsreglering mellan kommunstyrelsen och FSKN, GRN, ASN,
FRN och KN för finansiering av respektive nämnds kostnader inom Communities That
Care, CTC för 2018 och kommande år
4. Granskning av underhåll av fastigheter i Malmö stad
5. KS beslut: Handlingsplan för samverkan mellan idéburen sektor och Malmö stad
6. KS beslut: Remiss från Kulturdepartementet - Barns och ungas läsning - ett ansvar för
hela samhället (SOU 2018:57)
7. KF beslut: sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019
8. KS möten med beredning 2018 och 2019 ver2
9. KF beslut: Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats (2018)
10. KF beslut: Delårsrapport januari-augusti 2018 Malmö stad
Information från institutionerna
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av inkomna handlingar.
Beslutsunderlag



Verksamhetsinformation oktober 2018
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§

133

Redovisning av genomgångna utbildningar för förtroendevalda

Sammanfattning

Cornelia Röjner (M) och Eva Jönsson (S) redovisar för genomgångna
utbildningar: ungdomsdialogen "Dialog för en bättre fritid", samt kring det hedersrelaterade
våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. Mer information finns på:
https://malmo.se/Social---familjefragor/Hedersfortryck/For-dig-som-ar-yrkesverksam.html
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.

