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§

68

Justering av protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Protokoll från dagens möte justeras den 24 juni 2019.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
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§

69

Utredningsdirektiv - Utveckling av stödet till det fria kulturlivet

KN-2019-2510
Sammanfattning

Kulturstödet ska ge goda förutsättningar för det fria kulturlivet att etablera sig, verka och
utvecklas. Det finns behov av en översyn av kulturstödet för att kunna möta utvecklingen
utifrån Malmöbornas och kulturlivets behov. Utredningens huvudfokus bör vara att
undersöka möjligheterna till ett breddat kulturstöd med större utrymme att stödja
Malmöbornas kreativitet och delaktighet, med fokus på unga. Övriga områden är att
tydliggöra långsiktigheten i verksamhetsstöden, lokalfrågor samt implementeringen av Malmö
stads uppdaterade riktlinjer för stöd till idéburen sektor.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning av stödet till
det fria kulturlivet i enlighet med Frida Trollmyrs (S) yrkande.
2. Utredningen med förslag till nya riktlinjer ska återrapporteras till kulturnämnden senast i
maj 2020.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar att utredningsdirektivet kompletteras med "Utredningen ska också
titta på hur kulturstödets kommunikation och bedömning kan utvecklas med ett
antidiskriminerande förhållningssätt." och i övrigt bifall till liggande förslag.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar att utredningsdirektivet kompletteras
med "Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att utreda hur utdelningen av
kulturstödet kan stödja svensk kultur och svenskt kulturarv" samt i övrigt bifall till liggande
förslag.
Frida Trollmyr (S) yrkar avslag till Michael Hård af Segerstads (SD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag med Frida
Trollmyrs (S) tilläggsyrkande, dels arbetsutskottets förslag med Michael Hård af Segerstads
(SD) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden beslutar att bifalla
arbetsutskottets förslag med Frida Trollmyrs (S) tilläggsyrkande.
Reservationer

Michael Hård af Segerstad (SD) avser att lämna in en reservation (Bilaga 1).
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
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Beslutsunderlag




§72 Utredningsdirektiv - Utveckling av stödet till det fria kulturlivet
G-Tjänsteskrivelse - Direktiv utredning kulturstöd
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Bilaga 1

Reservation

Kulturnämnden 2019-06-18
Ärende 02. KN-2019-2510
Utredningsdirektiv – Utveckling av stödet till det fria kulturlivet
I Sverigedemokraternas tilläggsförslag till utredningsdirektivet så vill vi undersöka hur
kulturstödet kan användas för att främja svensk kultur och kulturarv. Bevarandet och
stödet för svensk kultur prioriteras inte alls i direktivets ursprungliga form utan det är helt
andra områden som det fokuseras på. Ett ökat stöd för svensk kultur och ett kulturstöd
med förankring bland Malmöborna hade gett goda förutsättningar för kulturlivet att etablera
sig, verka och utvecklas.
Då vårt förslag inte vann gehör så väljer vi att reservera oss mot beslutet.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

med instämmande av
Lillebror Bruér (SD)
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§

70

Riktlinjer för biljetter till kulturarrangemang för kulturnämndens ledamöter
och ersättare

KN-2018-4928
Sammanfattning

Kulturnämnden gav kulturförvaltningen i uppdrag att se över riktlinjer för användande av
biljetter till kulturarrangemang för kulturnämndens förtroendevalda. Kulturförvaltningen har
utrett frågan och återkommer med förslag på revidering av riktlinjerna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner riktlinjer för användande av biljetter till kulturarrangemang för
kulturnämndens förtroendevalda i enlighet med vad som redovisats i ärendet.
2. Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att senast den 30 augusti 2019 återkomma
med redovisning över formerna för bokning av biljetterna.
3. Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att fortsätta utredningen vad som gäller
skatteregler avseende användandet av biljetterna samt återrapportera utredningens resultat
senast 31 december 2019.
Yrkanden

Nicola Rabi (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Amanda Onsberg Brumark (L) yrkar bifall till liggande förslag.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till liggande förslag.
Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S) och Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning

Ordföranden finner att kulturnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Nicola Rabi (M) avser lämna in ett särskilt yttrande i ärendet (Bilaga 2).
Mirjam Katzin (V) avser lämna in ett särskilt yttrande i ärendet (Bilaga 3).
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag



§73 Riktlinjer för biljetter till kulturarrangemang för kulturnämndens ledamöter
och ersättare
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G-Tjänsteskrivelse - utredning och riktlinjer (20190611)
Kulturnämndens reglemente
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Bilaga 2

Särskilt yttrande

Kulturnämnden 2019.06.18
Ärende 3
KN-2018-4928
Riktlinjer för biljetter för kulturarrangemang för kulturnämndens ledamöter
och ersättare.
Moderaterna i Kulturnämnden ställer sig bakom de nya riktlinjerna, samt att vi
vill tillägga med ett särskilt yttrande att det är viktigt för ledamöter och ersättare
att ta del i kulturarrangemang för både bildning och utbildning som gynnar
kulturnämndens kompetens.
Nicola Rabi

Cornelia Röjner
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Bilaga 3

Särskilt yttrande avseende riktlinjer för
biljetter
till
kulturarrangemang
för
kulturnämndens ledamöter och ersättare
Kulturnämnden 2019-06-18
Vi ställer oss positiva till skärpta riktlinjer för rekvirering av biljetter till
kulturarrangemang. De tidigare riktlinjerna har innehållit problematiska
otydligheter, vilket gjorde att vi i Vänsterpartiet Malmö valde att inte
utnyttja möjligheten till att rekvirera biljetter över huvud taget. Vi ser
poängen med att vi som politiker kan skaffa oss kunskap om den
verksamhet som vi är satta att besluta om oavsett våra personliga
ekonomiska förutsättningar. Samtidigt är det mycket viktigt att vi som
förtroendevalda inte har särskilda förmåner jämfört med medborgare i stort
och att det aldrig kan finnas misstankar om att vi som politiker utnyttjar vår
position till vår egen fördel.

Mirjam Katzin
Hanna Granér

Vänsterpartiet
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§

71

Handlingsplan för hållbar utveckling och mat

KN-2019-2644
Sammanfattning

Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara
val. En revision utfördes och presenterades november 2018 på uppdrag av Malmö
stadsrevision. Revisionen granskade efterlevnaden av Policyn för hållbar utveckling och mat för
Malmö stad. Policyn antogs av Kommunfullmäktige 2010-10-28 att gälla för hela Malmö stads
organisation. Policyn syftar till att medvetandegöra, att bidra till ett hållbart Malmö med friska
medborgare och till hållbara matinköp. Utifrån revisionen gav Kulturnämnden i uppdrag till
förvaltningen att ta fram en Handlingsplan för hållbar utveckling och mat.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden antar Handlingsplan för hållbar utveckling och mat.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsunderlag





§74 Handlingsplan för hållbar utveckling och mat
G-Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för hållbar utveckling och mat
Kulturnämndens arbetstuskotts förslag till Handlingsplan för Hållbar utveckling
och mat
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§

72

Remiss angående Program för att motverka hemlöshet

KN-2019-1833
Sammanfattning

Kulturnämnden har beretts möjlighet att yttra sig gällande Program för att motverka
hemlöshet. Kulturförvaltningen är positiv till de förslag som framgår av programmet men vill
framhålla att hemlöshet även påverkar människors möjligheter att ta del av kultur och ser
gärna att kultur skrivs fram i programmet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner yttrandet och översänder det till tekniska nämnden.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








§75 Remiss angående Program för att motverka hemlöshet Svar senast 28 juni
2019
G-Tjänsteskrivelse Program för att motverka hemlöshet
Förslag till yttrande
Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
Följebrev - Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
Program för att motverka hemlöshet - remissversion 190328
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§

73

Remiss Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar

KN-2019-1300
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda
förvaltningar ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera
förvaltningar. Kommunstyrelsen har berett stadens nämnder möjlighet att yttra sig över den
färdiga utredningen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till liggande förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









§76 Remiss Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar Svar senast 190628
G-Tjänsteskrivelse gällande Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i
frågor som berör flera förvaltningar
Förslag till yttrande
Remiss Uppdrag budget 2018
Rapport - Samordnad medborgardialog
Beslut KSAU 190304 §136 Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar
Förlängd svarstid på ärende STK-2018-90
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§

74

Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen, STK-2018-852

KN-2019-1912
Sammanfattning

2017 beslutade kommunfullmäktige att anta reviderade principer för handläggning av
medborgarförslag i samband med att de nya nämnderna etablerades den 1 maj 2017.
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt stadskontoret att göra en översyn av och lämna
förslag på åtgärder gällande medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen.
Kommunstyrelsen har berett stadens nämnder möjlighet att yttra sig över utredning.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande gällande Översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till liggande förslag till yttrande.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar att yttrandet ska revideras genom att tredje stycket på
sidan två ska strykas och ersättas med "Kulturnämnden anser att det är önskvärt att införa
medborgarförslag till kommunfullmäktige, medborgarförslag enligt kommunallagens mening
där kommunfullmäktige är högsta beslutande organ." Vidare yrkar Michael Hård af Segerstad
(SD) att sista meningen i fjärde stycket på sidan två i yttrandet ska tas bort och ersättas med
"Därför anser kulturnämnden att möjligheten att lämna förslag genom Malmöinitiativet tas
bort." Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar i övrigt bifall till yttrandet.
Frida Trollmyr (S) yrkar avslag på Michael Hård af Segerstads (SD) yrkanden.
Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag till beslut,
dels det av Michael Hård af Segerstads (SD) reviderade förslaget till beslut. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden beslutat att bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.
Särskilda yttranden, reservationer

Michael Hård af Segerstad (SD) avser lämna in en reservation (Bilaga 4).
Nicola Rabi (M) avser lämna ett särskilt yttrande (Bilaga 5).

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag














§77 Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen,
STK-2018-852, Svar senast 28 juni 2019
G-Tjänsteskrivelse gällande Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen
Förslag till yttrande
Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
G-Tjänsteskrivelse KSAU190401 Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet
och Malmöpanelen
Sammanställning enkätsvar KF
Rapport översyn av medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Beslut KSAU 190401 §211
Följebrev - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Beslut KSAU 190401 §211
Beslut KSAU 190401 §211
Rättelse i remissutskick STK-2018-852
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Bilaga 4

Reservation

Kulturnämnden 2019-06-18
Ärende 07. STK-2018-852
Remiss – Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen, STK2018-852, Svar senast 28 juni 2019
Sverigedemokraterna anser att det borde införas medborgarförslag enligt kommunallagens
mening. Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ och det är endast
kommunfullmäktige som kan ge ekonomiska medel. Vi är övertygade om att Malmöbor
hade upplevt detta som något positivt till skillnad från idag då det enbart går att lyfta en
fråga till en enskild nämnd för vanliga medborgare.
Sverigedemokraterna vill införa riktiga medborgarförslag samt ta bort Malmöinitiativet.
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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Bilaga 5

Särskilt yttrande

Kulturnämnden 2019.06.18
Ärende 7 KN-2019-1912
Översyn av Medborgarförslag , Malmöinitiativet och Malmöpanelen,
Moderaterna i Kulturnämnden ställer sig bakom yttrandet, men vi vill markera
att de olika möjligheterna för medborgarna att göra sig hörda genom olika typer
av medborgardialoger har under de senaste åren kommunicerats dåligt till
Malmöborna, vilket synliggörs genom den efter tid minskande svarsfrekvensen.
Vi ser också en viss tveksamhet kring Malmöinitiativet som är öppet för alla
oavsett var de är folkbokförda, till skillnad för Medborgarförslag som är
förbehållet Malmö stads medborgare.
Vi vill också markera att det är en viss åldersdiskriminering i yttrandet gällande
äldres digitala utanförskap inom om kommunikation och digitalisering, som inte
känns lika aktuell längre i en allmän beskrivning.
Nicola Rabi

Cornelia Röjner
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§

75

Remiss angående Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige

KN-2019-1703
Sammanfattning

Kulturnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över en motion från Magnus Olsson (SD)
och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande.
2. Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
Torbjörn Kastell (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till arbetsutskottets förslag,
dels bifall till motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kulturnämnden har beslutat att godkänna förslag till yttrande samt
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer

Torbjörn Kastell (SD) avser lämna in en reservation (Bilaga 6).

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






§78 Remiss angående Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige Svar senast
190628
G-Tjänsteskrivelse gällande Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam
Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Förslag till yttrande
Remiss angående Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
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Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Korrigerat följebrev - Remiss angående Motion från Magnus Olsson (SD) och
Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i
kommunfullmäktige
Korrigerat följebrev - Remiss angående Motion från Magnus Olsson (SD) och
Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i
kommunfullmäktige
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Bilaga 6

Reservation

Kulturnämnden 2019-06-18
Ärende 08. KN-2019-1703
Remiss angående Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige Svar senast 190628
Sverigedemokraterna yrkade bifall på motionen i sin helhet. Att införa medborgarförslag
som riktas till kommunfullmäktige hade varit ett mer demokratiskt system och enligt
kommunallagens mening. Att medborgare hade fått möjlighet att kunna lyfta ett förslag till
kommunfullmäktige ser vi som något positivt. Kommunfullmäktige har möjligheten att
kunna finansiera ett förslag på ett sätt som inte nämnderna har. Vi delar inte
Kulturnämndens bedömning att det skulle ske en betydande ökning av administration om
förslaget i motionen hade antagits.
Då vårt yrkande inte vann majoritet så reserverar vi oss mot beslutet.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

med instämmande av
Lillebror Bruér (SD)
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§

76

Ansökan om medel till Nordisk Panoramas Childrens Choice Award

KN-2019-1737
Sammanfattning

Nordisk Panorama har av Kulturförvaltningen ansökt om 25tkr som prissumma till vinnaren
av Childrens choice Award ur filmprogrammet Young Nordic. Då Kulturförvaltningen
föreslår en formalisering av ett annat pris, publikpriset för Nordisk Panorama, är inte ett
ytterligare pris prioriterat. Kulturförvaltningen föreslår att ansökan avslås.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden avslår Nordisk Panoramas förfrågan.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Nordisk Panorama filmfestival
Beslutsunderlag





§79 Ansökan om medel till Nordisk Panoramas Childrens Choice Award
G-Tjänsteskrivelse KN 190618 Gällande Childrens Choice Award på Nordisk
Panorama
Ansökan om medel till Nordisk Panoramas Childrens Choice Award
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§

77

Ansökan om medel till Nordisk Panoramas Audience Award

KN-2019-1736
Sammanfattning

Nordisk Panorama har ansökt om stöd till det årliga publikpriset som Malmö stad har
finansierat (2003, 2008 samt 2013-2018). Nu föreslås ett formaliserat upplägg där publikpriset
blir The City of Malmös audience award at Nordisk Panorama med en prissumma om 25 tkr.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar publikprisets upplägg samt prissumma.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Nordisk Panorama
Beslutsunderlag





§80 Ansökan om medel till Nordisk Panoramas Audience Award
G-Tjänsteskrivelse KN 190618 Ansökan om medel till Nordisk Panoramas
publikpris
Ansökan om medel till Nordisk Panoramas Audience Award
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§

78

Malmöinitiativet - Starta ett science center för barn i Malmö!

KN-2019-1984
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har tagit emot ett medborgarförslag om att starta ett Science Center för
barn i Malmö. Initiativtagaren föreslår att man startar ett science center med syftet att
arrangera lärorika aktiviteter för Malmös barn.
Det är glädjande och inspirerande att det finns ett engagemang för natur- och
teknikvetenskap. Dock finns det redan ett Science Center i Malmö. Science Center Malmö
Museer lanserades 2014 med ett centralt mål att sprida kunskap, väcka engagemang och skapa
handlingskraft i frågor kopplade till naturvetenskap och teknik samt att stimulera och öka
ungas intresse för dessa ämnen. Bland annat erbjuds regelbundna aktiviteter där barn och
unga kostnadsfritt kan prova på programmering.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till liggande förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag







§81 Malmöinitiativet - Starta ett science center för barn i Malmö!
Kulturnämndens arbetsutskotts förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag, Science Center för barn och unga i Malmö.
Malmöinitiativet - Förslag: Starta ett science center för barn i Malmö!
Malmöinitiativet - Förslag: Starta ett science center för barn i Malmö!
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§

79

Överföring av kommunbidrag från kulturförvaltningen till stadskontoret

KN-2019-2236
Sammanfattning

Frågan kring hur verksamheten inom kulturella och kreativa näringar (KKN) ska organiseras
har utretts på Kulturförvaltningen och Näringslivsavdelning på Stadskontoret. Att samla
KKN-frågorna i staden på ett ställe är ett mer effektivt och strategiskt sätt att hantera dessa
frågor. Förslaget är att verksamheten inom kulturella och kreativa näringar framöver ska
organiseras inom Näringslivsavdelningen och att Kulturförvaltningens funktion för
designfrågor ska flyttas dit. Det innebär att en tjänst som utvecklingssekreterare inom design
flyttas från Kulturnämnden till Stadskontoret från och med den 1 september 2019.
Regleringen är avstämd med Stadskontoret.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden överför 230 712 från kulturnämnden till kommunstyrelsen för finansiering
av tjänst som utvecklingssekreterare för del av 2019,
2. Kulturnämnden överför 692 135 kr från om med 2020 från kulturnämnden till
kommunstyrelsen för finansiering av tjänst som utvecklingssekreterare i enlighet med vad
som framgår av ärendet.
Yrkanden

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

Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag




§82 Överföring av kommunbidrag från kulturförvaltningen till stadskontoret
G-Tjänsteskrivelse-överföring av kommunbidrag
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§

80

Anmälan delegationsbeslut KN 18 juni 2019

KN-2019-233
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 stadsantikvarien maj 2019
Delegationsbeslut kulturdirektör maj 2019
Protokoll AU 20190611
Kulturanalys och stöd: Delegationsrapport maj 2019
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§

81

Inkomna skrivelser KN 18 juni 2019

KN-2019-226
Beslut

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












§83 Inkomna skrivelser KN 18 juni 2019
Fördelning av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för
kultursamverkansmodellen
Fördelning av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för
kultursamverkansmodellen
Information från institutionerna maj 2019
Fördelning av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för
kultursamverkansmodellen 2019
Fördelning av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för
kultursamverkansmodellen 2019
Information från institutionerna juni 2019
Beslut KSAU 190603 §347 med Reservation (M)
Förslag till yttrande - Remiss från Justitiedepartementet- Straffrättsliga åtgärder mot
tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 20191)
Beslut Stärkta bibliotek 2019
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§

82

Information om donationsmedel 2019

Sammanfattning

Anne Mattsson, ekonomichef, informerar.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.

