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Malmö stad
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Protokoll

Sammanträdestid
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KF Grön

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S)
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Michael Hård af Segerstad (SD)
Torbjörn Kastell (SD)
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Michael Högberg (L)
Gustav Svanborg Edén (MP)
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Oskar Månsson (M)
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Lillebror Bruér (SD)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Linda Johansson (Administrativ chef)
Mats Stjernstedt (Konsthallchef)
Hanna Sjöberg (Avdelningschef)
Dick Fredholm (Kommunikationschef)
Adam Hidestål (Stadsarkivarie)
Katarina Carlsson (Museichef)
Anna-Carin Mårtensson (Avdelningschef)
Stefan Wahlstedt (Enhetschef)
Jarl Lorensson (Kulturskolechef)
Torbjörn Nilsson (Stadsbibliotekarie)
Jarl Hoffman (Avdelningschef)
Genc Beqiri (Personalrepresentant (Vision))
Max Emland (Personalrepresentant (Kommunal))
Patrik Nilsson (Personalrepresentant (SACO))
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Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2019-02-05

Protokollet omfattar

§§11-18
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Justering av protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämndens beslutar att protokoll från dagens möte justeras den 5 februari 2019.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
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Kulturnämndens budget 2019

KN-2019-196
Sammanfattning

Nämndsbudgeten består av en verksamhetsplan och internbudget. Kulturnämnden har 2019
beviljats 502 496 tkr i kommunbidrag och en investeringsram på 27 000 tkr.
Anne Matsson, ekonomichef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden fastställer nämndsbudget 2019.
2. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensanalys av Region
Skånes kulturnämnds besparingar och hur det drabbar Malmös kulturliv och nämndens
ansvarsområden, samt återkomma till nämnden senast april.
Beslutsgång

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Vidare yrkar Frida
Trollmyr på ett tillägg som lyder
"Att ge kulturförvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensanalys av Region Skånes
kulturnämnds besparingar och hur det drabbar Malmös kulturliv och nämndens
ansvarsområden, samt återkomma till nämnden senast april".
Gustav Svanborg Edén (MP) yrkar bifall till Frida Trollmyrs tilläggsyrkande.
Amanda Brumark (L) yrkar bifall till Frida Trollmyrs tilläggsyrkande.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut till förmån
för eget förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition, bifall mot avslag, och finner
att kulturnämnden har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till nämndsbudget 2019.
Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet.
Vidare ställer ordföranden sitt tilläggsyrkande under proposition och finner att
kulturnämnden har beslutat att bifalla tilläggsyrkandet.
Särskilda yttranden, reservationer

Mirjam Katzin (V) avser lämna in ett särskilt yttrande (bilaga 1).
Michael Hård af Segerstad (SD) avser lämna in en reservation (bilaga 2).
Beslutsunderlag




§2 Kulturnämndens budget 2019
G-Tjänsteskrivelse-Nämndsbudget 2019
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Nämndsbudget 2019, 2019-01-23
Bilaga 1, Kulturnämndens internbudget 2019
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Bilaga 1

Särskilt yttrande angående budgeten
Kulturnämnden 2019-01-30, Nämndsbudget 2019.
I det föreliggande budgetärendet har kulturnämnden behövt förhålla sig till en
tilldelad budget med ett tydligt nedskärningskrav. Detta vill vi först och främst djupt
beklaga att styret i Malmö har valt att lägga på kulturnämnden, i en tid då vi istället
borde satsa mer på kulturen, för att stärka demokratin, civilsamhället, den sociala
hållbarheten och människors välfärd.
Utifrån dessa nedskärningar tycker vi att den liggande budgeten håller acceptabla
prioriteringar, men har vissa saker som vi vill lyfta fram. För det första tycker vi att
budgetskrivelsens utgångspunkter inte tillräckligt väl anknyter till kulturstrategins
mål om kulturen som en central motor i att skapa social hållbarhet, där vi använder
kulturen för att öka människors delaktighet, makt över sina liv, livskvalitet och
livsmöjligheter.
För det andra tycker vi inte att det är rimligt att fortsätta utredningen om ett nytt
konstmuseum parallellt med nedskärningar i andra verksamheter som biblioteket och
kulturskolan. Dessa verksamheter är som centrala för kulturens demokrati- och
delaktighetsfrämjande mål, särskilt vad gäller barn och unga. Därför anser vi, för det
tredje, att de borde ha prioriterats när man fördelade neddragningskraven mellan
institutionerna.
Slutligen tycker vi att nämnden, och Malmö stads styre, borde ha förhållit sig till de
stora neddragningar som görs av alliansen i Region Skåne, genom att efter
förutsättningar kompensera det fria kulturlivet i Malmö en del av de bidrag som nu
försvinner från regionen. Även om vi kan hoppas att väljarna straffar alliansen för
denna kulturslakt i nästa val, riskerar oersättliga verksamheter och kulturutövare att
tvingas stänga sin verksamhet i Malmö dessförinnan.
Vi i Vänsterpartiet önskar att det hade funnits en annan politisk vilja att satsa på ett
hållbart Malmö för alla. Det är olyckligt att S och L väljer att skära i kulturen, istället
för att se hur central tillgången till kultur är för att nå stadens mål, för välfärd,
demokrati och jämlikhet.
Mirjam Katzin, Hanna Granér

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet Malmö
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Kulturstödsbudget 2019

KN-2018-4619
Sammanfattning

I ärendet presenteras förslag till kulturstödsbudget för 2019, inklusive fördelning av
verksamhetsstöd till kulturorganisationer och stöd till studieförbunden.
Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1.Kulturnämnden fastställer kulturstödsbudget för 2019 enligt förslag.
2.Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

Frida Trollmyr yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition, bifall mot avslag,
och finner att kulturnämnden har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Michael Hård af Segerstad (SD) avser lämna in en reservation (bilaga 3).
Beslutet skickas till

Organisationer som ansökt om verksamhetsstöd samt studieförbund meddelas beslut om
stöd.
Beslutsunderlag
















§3 Kulturstödsbudget 2019
G-Tjänsteskrivelse Kulturstödsbudget 2019
Bilaga 1 Budgetsammanställning
Bilaga 2 Verksamhetsstöd sammanfattning ansökningar
Bilaga 3 Stöd till studieförbunden
Malmö stads kulturstöd - bestämmelser 2018-01-11
Malmö stads stöd till studieförbunden - bestämmelser 2017-12-13
Moomsteatern
Teater 23
Expressteatern
Obanteatern
Teater Insite
PotatoPotato
Malmö Amatörteaterforum
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Karavan
Banditsagor
Cirkus Saga
Malmö Dockteater
Teater JaLaDa
Dansstationen
Memory Wax
Danscentrum Syd
Jazz i Malmö
Mixmusik
Cederqvist Harborg production AB
Re:orient
Kulturföreningen Kontrast på Victoria
Inkonst
Bastionen
Barnens scen
Skånes konstförening
Galleri Rostrum
Signal
Galleri 21/Jacob
Konstfrämjandet Skåne
Krets
Lilith Performancestudio
Format
Galleri CC
KKV Monumental
KKV Grafik
KKV Textiltryck
Mediaverkstaden Skåne
Nanar Konst och kulturförening
Folkets Bio
Filmcentrum Syd
BUFF (Barn- och ungdomsfilmfestivalen)
Spegeln (Framtidens Mötesplats Stortorget AB)
Doc Lounge
MAFF (Malmö Arab Film Festival)
Imagenes del Sur
Författarcentrum Syd
Stapelbädden
Seriefrämjandet
Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne
Skådebanan
Romskt kulturcenter
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Teatermuseet
Kulturcentralen
Kontrakultur
Tusen serier
Nordisk Panorama

Paragrafen är justerad
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Ateljéstipendier 2019-2020

KN-2018-3122
Sammanfattning

Ateljéstipendier riktas till i Malmö bosatta och verksamma professionella konstnärer.
Ateljéstipendierna är 2-åriga, skattefria och uppgår till ett för varje år fastställt belopp. Upp till
60 stipendier kan utdelas årligen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1.Kulturnämnden beviljar 52 ateljéstipendier för 2019-2020 enligt lista.
2.Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Ansökande konstnärer meddelas beslut om stipendium
Beslutsunderlag






§4 Ateljéstipendier 2019-2020
G-Tjänsteskrivelse ateljéstipendier 2019-2020
Ateljéstipendier - bestämmelser
KN 2019-01-30 Förslag till beslut - Ateljéstipendium 2019-2020

Paragrafen är justerad
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Granskning ”Klimatutsläpp och matkonsumtion”

KN-2018-3361
Sammanfattning

Price Waterhouse Coopers, PwC, har på uppdrag av Malmö stadsrevision granskat om
policyn för hållbar utveckling och mat för Malmö stad efterlevs samt om genomförande,
utvärdering och uppföljning är ändamålsenlig vid kulturförvaltningen. Kulturnämnden ser
allvarligt på granskningens resultat. Arbete för att säkerställa att revisionens
rekommendationer implementeras och följs upp har påbörjats på kulturförvaltningen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att
löpande och systematiskt följa upp efterlevnad av ställda mål i policy för hållbar utveckling
och mat.
2. Kulturnämnden godkänner det reviderade förslaget till yttrandet.
Beslutsgång

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Särskilda yttranden, reservationer

Michael Hård af Segerstad (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande (bilaga 4).

Beslutet skickas till

Stadsrevisionen
Beslutsunderlag








§5 Granskning ”Klimatutsläpp och matkonsumtion”
G-Tjänsteskrivelse - granskning Granskning, Klimatutsläpp och matkonsumtion
Reviderat Förslag till yttrande
Begäran om yttrande - Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion
Missiv - Klimatutsläpp och matkonsumtion 181128
Revisionsrapport - Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion 181128
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Bilaga 4
Särskilt yttrande
Kulturnämnden 2019-01-30
Ärende 05: KN-2018-3361

Granskning ”Klimatutsläpp och matkonsumtion”
Sverigedemokraterna ser det som positivt och eftersträvansvärt att grundläggande arbeta
för en hållbar och ändamålsenlig matpolicy i nämnderna.
Vi anser dock att detta policyprogram skall vara tydligt inskrivet i avtalet mellan
kulturnämnden och eventuella entreprenörer. Genom detta avtal har entreprenören
förbundit sig att verka för att avtalet följs. Om så inte sker skall avtalet med entreprenören
kunna avbrytas med omedelbar verkan.
Men vi ser i övrigt att kulturnämndens uppdrag som kontrollorgan i denna fråga bör vara
en oväsentlig del av nämnden huvudsakliga uppgift. Denna kontroll får inte bli en alltför
resursslösande del av nämndens verksamhet. Ansvarsfrågan om inhyrd entreprenör
efterlever ambitionen att använda eko-mat och närodlade produkter bör i största möjliga
mån påläggas entreprenören.
Vår hållning i denna fråga är därför, att en alltför stor inblandning av kulturnämnden skulle
kunna skapa onödiga och fördyrande omkostnader både för nämnden och kanske också
för av nämnden bidragsberoende aktörer.
Och att detta riskerar att gå ut över nämnden och bidragstagarens syfte, nämligen
kulturarbete.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

med instämmande av
Lillebror Bruér (SD)
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Förändring av juryn för Malmö stads barnfilmpris

KN-2019-221
Sammanfattning

Malmö stads barnfilmspris har delats ut under BUFF Filmfestival sedan 1999.
Barnfilmpristagaren utses av en priskommitté/jury. Kulturförvaltningen har utrett
möjligheten för målgruppsrepresentation i juryarbetet i syfte att stärka den professionella
representationen samt undersöka hur ungdomar kan ta plats i juryarbetet.
Kulturförvaltningen föreslår därför en ändring i juryns sammansättning.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden förändrar sammansättningen av jury så att juryn består av två
representanter för den internationella filmbranschen, som utses av BUFF, två representanter
för det lokala kultur- och filmområdet, som utses av Malmö stad, kulturnämndens
ordförande, kulturnämndens andre vice ordförande samt en representant för
kulturförvaltningen.
2. Kulturnämnden beslutar att förändringen gäller från och med 1 februari 2019.
3. Kulturnämnden beslutar att jurymedlemmar får erhålla arvode samt ersättning för
inkomstbortfall.
Beslutsgång

Nicola Rabi (M) yrkar att juryn utökas med andre vice ordförande i kulturnämnden så att
juryn består av sju ledamöter.
Torbjörn Kastell (SD) yrkar bifall till Nicola Rabis yrkande.
Cornelia Röjner (M) yrkar bifall till Nicola Rabis yrkande.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till Nicola Rabis tilläggsyrkande om att utöka juryn och i övrigt
bifall till arbetsutskottets förslag.
Amanda Brumark (L) yrkar bifall till Nicola Rabis tilläggsyrkande om att utöka juryn och i
övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot tilläggsyrkande från Nicola
Rabi (M) och finner att kulturnämnden har beslutat bifalla Nicola Rabis tilläggsyrkande om
att utöka juryn med en representant från oppositionen, dvs. kulturnämndens andre vice
ordförande, och i övrigt bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Mirjam Katzin (V) reserverar sig muntligt mot kulturnämndens beslut.
Beslutet skickas till

Barn- och ungdoms filmfestival
Beslutsunderlag
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§6 Förändring av juryn för Malmö stads barnfilmpris
G-Tjänsteskrivelse-Förändring av juryn för Malmö stads barnfilmpris
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Anmälan delegationsbeslut KN 30 januari 2019

KN-2018-5145
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
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag










Delegationsbeslut kulturstöd november 2018
Delegationsbeslut kulturstöd december 2018
KN-2018-3900 Beslut om kulturstöd
Delegationsbeslut stadsantikvarien Malmö museer december 2018
Anmälan av delegationsbeslut - kulturkansliet
Delegationsbeslut Kulturhus och mötesplatser november och december
Au protokoll "§8 Riktlinjer för biljetter till kulturarrangemang för kulturnämndens
ledamöter och ersättare
AU protokoll: "§7 Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och
utbildningar
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Inkomna skrivelser KN januari 2019

KN-2018-4957
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av inkomna handlingar.
Beslutsunderlag





























§10 Inkomna skrivelser KN 30 januari 2019
KN-2018-4962 Granskning av Kontrakulturs verksamhet
KN-2018-4959 Malmö stads ärendehandbok version 3.0
Regeringsbeslut - Regleringsbrev budgetåret 2019
Regeringsbeslut 181220 - Regleringsbrev för budgetåret 2019
Regeringsbeslut - Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Riksarkivet
Regeringsbeslut I:29 181220 Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende
Riksarkivet
Regeringsbeslut 181220 I:70- Villkor för statens bidrag till Rörelsernas museum
2019
Regeringsbeslut 181220 I:69 - Villkor för statens bidrag till Form/Design Center
2019
Protokollsutdrag KF 181220 Valförslag och avsägelser
Nomineringar (V)
Nomineringar SD
Nomineringar (S), (MP) och (L)
Nomineringar (M) och (C)
Protokollsutdrag KF 181220 §300 Valförslag och avsägelser
Protokollsutdrag KF 181220 Ändring av arvodesreglerna
Förslag till ändring av kommunens arvodesregler
Bilaga 1 - Förslag till modell för fasta arvoden samt ersättningar - tabell
Protokollsutdrag KF 181220 §303 Ändring av kommunens arvodesregler
Protokollsutdrag KF 181220 Fastställande av nämndsorganisation samt antalet
ledamöter och ersättare i nämnderna
Protokollsutdrag KF 181220 §297 Fastställande av nämndsorganisation samt antalet
ledamöter och ersättare i nämnderna
Protokollsutdrag KF 181220 Revidering av förslag till budget 2019 med plan för
åren 2020-2021
G-KS AU 181210 Revidering av förslag till budget 2019 med plan för åren 20202021
Budget 2019 S och L
Bilaga 4 Omfördelning kommunbidrag specialtransporter
Protokollsutdrag KF 181220 §299 Revidering av förslag till budget 2019 med plan
för åren 2020-2021
Protokollsutdrag KF 181220 Tidplan för budget och uppföljning under år 2019
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Tidplan 2019 beslutad KF 181220
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181126 Tidplan för budget och uppföljning under år
2019
Protokollsutdrag KF 181220 §302 Tidplan för budget och uppföljning under år
2019
Protokollsutdrag KF 181220 Revidering av förslag till budget 2019 med plan för
åren 2020-2021 - komplettering med bilagorna 1-3 och 5-6
Bilaga 6 Revisorskollegiet
Bilaga 5 Principer för beräkning av demografieffekt
Bilaga 3 Hänskjutet ärende TN Ansökan komp Kontinentalbanan Tillköp
pågatågstrafik
Bilaga 2 Reservationer och särsk yttranden till budgetskrivelser
Bilaga 1 Budgetskrivelser nämnder och bolag
Information från institutionerna
Protokoll förvaltningsråd 181210

