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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-04-24 kl. 14:30-17:00

Plats

Sjöblads väg 4 (Apelgårdskolan)

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande) §§42-48, §§50-54
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S)
Christina Melin Dahlvid (S)
Mirjam Katzin (V) §§42-49
Cornelia Björklund Röjner (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Torbjörn Kastell (SD)
Michael Högberg (L) §49 ersätter Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice
ordförande) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare

Eva Jönsson (S)
Michael Högberg (L) §§42-48, §§50-54
Gustav Svanborg Edén (MP)
Oskar Månsson (M)
Peter Olsson (C)
Lillebror Bruér (SD)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anna-Carin Mårtensson (Stabschef) §§42-48
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Torbjörn Nilsson (Stadsbibliotekarie) §§42-45
Hanna Sjöberg (Avdelningschef) §§42-49
Susanne Serenhov (HR-chef) §§42-45
Katarina Elisabeth Carlsson (Museichef)
Adam Hidestål (Stadsarkivarie) §§42-44
Mats Stjernstedt (Konsthallchef)
Adam Lundberg (Utvecklingssekreterare)
Dick Fredholm (Kommunikationschef)
Genc Beqiri (Personalrepresentant (Vision))
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2019-05-07

Protokollet omfattar

§§42-54

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§42
§43
§44
§45
§46
§47
§48
§49
§50
§51
§52
§53
§54

Justering av protokoll
Demokratins skattkammare – förslaget till en nationell biblioteksstrategi
Kultur för seniorer - information
Medarbetarenkät 2018
Utredning - Konsekvensanalys Region Skånes kulturnämnds besparingar
Riktlinjer för direktupphandling
Stöd till studieförbunden 2019, del 2
Malmö stads kulturstipendier 2019
Konsstipendier och bidrag från 2018 års avkastning från Trotzigfonden
Konsstipendier och bidrag från 2018 års avkastning från Björklundfonden
Konsstipendier och bidrag från 2018 års avkastning Olssonfondena
Anmälan delegationsbeslut KN 24 april 2019
Inkomna skrivelser KN 24 april 2019
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§

42

Justering av protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Protokoll från dagens möte justeras den 7 maj 2019.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
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§

43

Demokratins skattkammare – förslaget till en nationell biblioteksstrategi

Sammanfattning

Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie, informerar.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

44

Kultur för seniorer - information

Sammanfattning

Adam Hidestål, stadsarkivarie, informerar.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

45

Medarbetarenkät 2018

Sammanfattning

Susanne Serenhov, HR chef, informerar.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

46

Utredning - Konsekvensanalys Region Skånes kulturnämnds besparingar

KN-2019-800
Sammanfattning

Kulturnämnden beslutade 2019-01-30 att ge kulturförvaltningen i uppdrag att göra en
konsekvensanalys av Region Skånes kulturnämnds besparingar och hur det drabbar Malmös
kulturliv och nämndens ansvarsområden, samt att återkomma till nämnden senast i april
2019.
Enligt kulturförvaltningens kartläggning är effekterna betydande, och både arbetsvillkoren för
kulturaktörerna och i förlängningen kulturutbudet och attraktionskraften i Malmö och Skåne
påverkas negativt.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner rapporten.
2. Kulturnämnden skicka rapporten till regionstyrelsen samt kulturnämnden i Region Skåne
för kännedom
3. Kulturnämnden skickar rapporten till kommunstyrelsen för att beakta rapportens slutsatser
i det försatta budgetarbete samt för att tillkännage utredningens resultat för Malmö
kommunfullmäktige.
Yrkanden

Torbjörn Kastell (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Mirjam Katzin yrkar
vidare att skicka rapporten till regionstyrelsen samt kulturnämnden i Region Skåne för
kännedom samt att skicka rapporten till kommunstyrelsen för att beakta rapportens slutsatser
i det försatta budgetarbete samt för att tillkännage utredningens resultat för Malmö
kommunfullmäktige.
Cornelia Björklund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt avslag till
Mirjam Katzins tilläggsyrkande.
Torbjörn Kastell (SD) yrkar avslag till Mirjam Katzins tilläggsyrkande.
Gustav Edén (MP) anmäler en protokollsanteckning som lyder:
"Miljöpartiet har varit delaktiga och drivande i beslutet att genomföra konsekvensanalysen.
De konsekvenser för Skånes och Malmös kulturliv analysen visar på är allvarliga och viktiga
att synliggöra. Miljöpartiet Malmö ställer sig kritiska till Regionfullmäktiges beslut att dra in
medel som är särskilt avgörande för det fria kulturlivet i Skånes fortlevnad.
Konsekvensanalysen visar tydligt hur minskade anslag drastiskt äventyrar framtiden för
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Malmös och Skånes kulturella ekosystem och bör beaktas som underlag för Regionens
framtida anslagsbeslut."
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut och föreslår att kulturnämnden först
tar ställning till arbetsutskottets förslag till beslut. Därefter föreslår ordföranden att
kulturnämnden tar ställning till Mirjam Katzins tilläggsyrkande. Kulturnämnden godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition, bifall mot avslag,
och finner att kulturnämnden har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Vidare ställer ordföranden Mirjam Katzins tilläggsyrkande under proposition, bifall mot
avslag, och finner att kulturnämnden har beslutat att bifalla Mirjam Katzins (V)
tilläggsyrkande.
Reservationer

Nicola Rabi (M) och Cornelia Röjner (M) avser att lämna in en reservation, bilaga 1.
Torbjörn Kastell (SD) avser att lämna in en reservation, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
Regionstyrelsen
Region Skånes kulturnämnd
Kommunstyrelsen i Malmö stad
Beslutsunderlag




§44 Utredning - Konsekvensanalys Region Skånes kulturnämnds besparingar
G-Tjänsteskrivelse-konsekvensanalys Region Skånes kulturnämnds besparingar
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Bilaga 1

Reservation

Kulturnämnden 2019-04-24
Ärende 5: Utredning konsekvensanalys Region Skånes Kulturnämndens
besparingar. KN-2019-800
Moderaterna reserverar med instämmande av Centerpartiet sig mot Vänsterpartiets
tilläggsyrkande om att vidarebefordra konsekvensanalysen inom Malmö Kommun och till
Region Skåne. Konsekvensanalysen är en offentlig handling som alla kan ta del av och
behöver därmed inte skickas vidare.
Nicola Rabi (M)

Cornelia Röjner (M)

Med instämmande av:
Peter Olsson (C)

Oskar Månsson (M)
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Bilaga 2

Reservation

Kulturnämnden 2019-04-24
Ärende 05. KN-2019-800
Utredning – Konsekvensanalys Region Skånes kulturnämnds besparingar
Sverigedemokraterna inser att en sänkning av kulturnämndens anslag naturligtvis kommer
innebära att verksamheter får förändrade förutsättningar och att på sikt eventuellt inte kan
fortsätta med sin verksamhet. Vi anser dock att sänkningen från Region Skåne på fem
procent är rimlig och att skälen (ansträngt ekonomiskt läge och prioritering av annan
regional verksamhet) är fullgoda.
Det kan inte vara så att kultursektorn skall vara fredad från neddragningar när det finns
stora brister inom till exempel vården. I sverigedemokraternas budget som presenterats i
kommunfullmäktige så har det gjorts besparingar på kulturen för 52,4 mkr. Tyvärr så gick
inte sverigedemokraternas budget igenom, men nu får vi ett kvitto från regionen att även
där inser man att det går utmärkt att sänka Malmös kulturbudget till en rimligare nivå.
Malmös kulturbudget per invånare skall ligga i paritet med de andra storstäderna och inte
som nu när man ligger högt över dessa.
Då vårt yrkande inte vann gehör så reserverar vi oss mot beslutet.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

med instämmande av
Lillebror Bruér (SD)
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§

47

Riktlinjer för direktupphandling

KN-2019-1576
Sammanfattning

Kulturnämnden ska som upphandlande myndighet besluta om riktlinjer för
direktupphandling.
Beslut

Handlingar i ärendet Riktlinjer för direktupphandling har reviderats efter förvaltningsrådet så att
samverkansskyldigheten inför upphandling tydligt framgår av underlaget. Det reviderade
underlaget delades ut innan sammanträdet.
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner de reviderade Riktlinjer för direktupphandling.

Beslutsunderlag





§45 Riktlinjer för direktupphandling
G-Tjänsteskrivelse- Riktlinjer för direktupphandling
Riktlinjer för direktupphandling
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§

48

Stöd till studieförbunden 2019, del 2

KN-2019-1260
Sammanfattning

Anslaget för verksamhetsstöd till studieförbunden 2019 uppgår 18 415 tkr. Därav har 12 890
tkr (70 %) fördelats i form av basstöd och grundstöd/utjämningsstöd, enligt kulturnämndens
beslut 2019-01-30 om kulturstödsbudget för 2019.
Detta ärende omfattar fördelning av resterande 5 525 tkr av stödet till studieförbunden 2019,
enligt gällande bestämmelser.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden fastställer fördelning av resterande 5 525 tkr till studieförbunden för 2019
enligt förslag
2. Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att inför 2020 räkna upp stödet till
studieförbunden i enlighet med pris- och löneökning.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Abdulkhadir Said (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall, dels avslag till
arbetsutskottets förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kulturnämnden har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer

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

Studieförbunden meddelas beslut om stöd
Beslutsunderlag





§46 Stöd till studieförbunden 2019, del 2
G-Tjänsteskrivelse - Stöd till studieförbunden 2019, del 2 - tjänsteskrivelse
Bilaga 1 Underlag beräkning stöd
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Bilaga 3

Reservation

Kulturnämnden 2019-04-24
Ärende 07. KN-2019-1260
Stöd till studieförbunden 2019, del 2
Sverigedemokraterna yrkade avslag till stödet för studieförbunden 2019 till förmån för vår
egen budget som presenterats i kommunfullmäktige. Nu när resterande del av pengarna
skall fördelas så yrkar vi avslag även denna gång. Malmös kulturbudget måste minskas
och Malmö måste ha en kulturbudget kr/inv som är likvärdig med de andra storstäderna
och inte som idag där Malmö ligger långt över. Sverigedemokraternas budget innebär
besparingar på 52,4 mkr som vi anser är nödvändiga för att kunna satsa på exempelvis
vården. Stödet till just studieförbunden är något där vi ser att det finns en möjlighet att göra
besparingar. Flera av de organisationer som idag får pengar håller på med verksamheter
som är fullkomligt oacceptabla. Exempel på detta är Ibn Rushd men vi är även kritiska till
NBV:s verksamhet. NBV fick avbryta samarbetet med en moské i Halmstad efter att
homosexualitet beskrivits som ett virus av en imam som ledde studiecirkeln.
Då vårt yrkande inte vann gehör så reserverar vi oss mot beslutet.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

med instämmande av
Lillebror Bruér (SD)
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§

49

Malmö stads kulturstipendier 2019

KN-2019-1259
Sammanfattning

Amanda Onsberg Brumark (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller i beslutet.
Anslaget för Malmö stads kulturstipendier är enligt fastställd budget 420 tkr. För 2019
föreslås 12 stipendier à 35 tkr, varav 10 stipendier för konstnärlig utveckling och 2 stipendier
för värdefulla insatser. I ärendet ingår även förslag till mottagare av kulturstipendium till
Gunni Johanssons minne 2019.
Adam Lundberg, utvecklingssekreterare, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden fastställer fördelning av Malmö stads kulturstipendier 2019 enligt förslag.
2. Kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
Beslutet skickas till

Alla sökande meddelas beslut.
Beslutsunderlag




§47 Malmö stads kulturstipendier 2019
G-Tjänsteskrivelse - Malmö stads kulturstipendier 2019, tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad
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§

50

Konsstipendier och bidrag från 2018 års avkastning från Trotzigfonden

KN-2019-1489
Sammanfattning

Malmö kulturnämnd förvaltar en fond vars avkastning skall delas ut som stipendier till
konstnärer. Fonden heter Ellen Trotzigs understöds- och stipendiefond. Konstnärerna skall
vara födda eller bosatta i Skåne.
Totalt 157 konstnärer har sökt stipendier, varav 65 män och 92 kvinnor.
Mats Stjernstedt, konsthallchef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden ur Trotzigfonden delar ut 4 stipendier à 175.000 kronor till: Gitte Eidslott,
Ingrid Klintskog, Nicklas Randau och Elisabet Thun.
Beslutsunderlag




§48 Konststipendier och bidrag från 2018 års avkastning från Trotzigfonden
Tjänsteskrivelse - Stipendier Trotzig
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§

51

Konsstipendier och bidrag från 2018 års avkastning från Björklundfonden

KN-2019-1490
Sammanfattning

Malmö kulturnämnd förvaltar en fond vars avkastning skall delas ut som stipendier och
bidrag till konstnärer. Fonden heter Aase och Richard Björklunds fond. Konstnärerna skall
vara födda eller bosatta i Skåne.
Totalt 157 konstnärer har sökt stipendier, varav 65 män och 92 kvinnor och 79 konstnärer
har sökt bidrag, varav 35 män och 44 kvinnor.
Mats Stjernstedt, konsthallchef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden ur Björklundfonden delar ut 4 stipendier à 175.000 kronor till: Hanni
Kamaly, Ellinor Lager, LealVeileby (António Leal och Jesper Veileby) och Joakim Sandqvist.
2. Kulturnämnden ur Björklundfonden delar ut 7 bidrag à 100.000 kronor till: Stina Lindskog,
Elisabet Moritz, Johan Suneson, Ulla Viotti, Charlotte Walentin, Peter Wallström och Anna
Wessman.
Beslutsunderlag




§49 Konststipendier och bidrag från 2018 års avkastning från Björklundfonden
Tjänsteskrivelse - Stipendier och bidrag Björklund
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§

52

Konsstipendier och bidrag från 2018 års avkastning Olssonfondena

KN-2019-1491
Sammanfattning

Malmö kulturnämnd förvaltar en fond, Emil Olssons minnesfond. Konstnärerna skall vara
födda och bosatta i Skåne.
Totalt 79 konstnärer har sökt bidrag, varav 35 män och 44 kvinnor.
Mats Stjernstedt, konsthallchef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden ur Olssonfonden delar ut 7 bidrag à 100.000 kronor till: Thomas Ackler,
Jan-Anders Hansson, Anita Nilsson-Billgren, Annelie Nilsson, Vera Ohlsson, Bertil Warnolf
och Ylva Westerhult.
Beslutsunderlag




§50 Konststipendier och bidrag från 2018 års avkastning Olssonfondena
Tjänsteskrivelse - Bidrag Olssonfonden
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§

53

Anmälan delegationsbeslut KN 24 april 2019

KN-2019-231
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 Kulturhus & mötesplatser januari - april 2019
Delegationsbeslut Stadsantikvarien (Malmö Museer) mars 2019
Delegationsbeslut Biblioteken i Malmö mars 2019
Delegationsbeslut Enheten för kulturanalys och stöd mars 2019
Delegationsbeslut Malmö Museer mars 2019
Delegationsbeslut Kulturnämndens arbetsutskott 190409 Ändring av
sammanträdesdag för arbetsutskottet maj 2019
Delegationsbeslut Kulturnämndens arbetsutskott 190409 Riktlinjer för biljetter till
kulturarrangemang för kulturnämndens ledamöter och ersättare
Delegationsbeslut Kulturnämndens arbetsutskott 190409 Samråd för förslag till
Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:149
Delegationsbeslut Kulturnämndens arbetsutskott 190409 Samråd för förslag till
Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61
Delegationsbeslut Kulturnämndens arbetsutskott 190409 Samråd för förslag till
Detaljplan för Fosie 162:25
Delegationsbeslut Kulturnämndens arbetsutskott 190409 Samråd för Detaljplan för
fastigheten Bågskytten 2 i Oxie
Delegationsbeslut kulturdirektören mars
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§

54

Inkomna skrivelser KN 24 april 2019

KN-2019-224
Beslut

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




























§51 Inkomna skrivelser KN 24 april 2019
Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats
Beslut KF 181025 §264 Av kommunfullmäktige den 31 maj 2018, § 156, bordlagd
motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att uppmärksamma Hans
Alfredson
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180924 Redovisning av motioner som i sak bifallits men
ännu inte åtgärdats
Tjänsteanteckning - redovisning av motioner som har bifallits men inte åtgärdats
Avrop Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF - Slutrapport
Försäkran av den ekonomiska redovisningen
Redovisning Öppen fritidsverksamhet Fritidsförvaltningen
Redovisning MUCF-medel 2018
Slutrapport MUCF 2018
Avrop Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF - Slutrapport
2018
Beslut om slutrapport MUCF
G-Tjänsteskrivelse utvärdering av ramverk - Aktiva åtgärder
Utvärdering av ramverket för aktiva åtgärder 2018
Årsrapport 2018 Kulturnämnden
Årsrapport 2018 Kulturnämnden
Pressmeddelande: Statligt bidrag till kulturskolan återinförs
Beslut KS 190403 Personalredovisning 2018
Personalredovisning 2018
Beslut KS 190403 §89 Personalredovisning 2018
Beslut KS 190403 §92 Plan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmö som
framtidens kuststad
Beslut KS 190403 §92 Plan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmö som
framtidens kuststad
Förslag till Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmö som
framtidens kuststad
Beslut KS 190403 Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner Malmö stad
2018
Beslut KS 190403 §90 Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner Malmö stad
2018
Sammanställning av Malmö stads nämnders kompetensgap, riskanalyser och planer
2018
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