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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-08-28 kl. 13:00-15:00

Plats

Kulturförvatlningen, Baltzarsgatan 31

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Christina Melin Dahlvid (S)
Mirjam Katzin (V)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Torbjörn Kastell (SD)
Kenneth Hansson (S) ersätter Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Eva Jönsson (S)
Michael Högberg (L)
Oskar Månsson (M) §§85-94
Peter Olsson (C)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Lillebror Bruér (SD)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anna-Carin Mårtensson (Stabschef)
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Patrik Nilsson (Personalrepresentant (SACO))
Max Emland (Personalrepresentant (Kommunal))
Hanna Sjöberg (Avdelningschef)
Jarl Hoffman (Avdelningschef) §§83-86
David Levin (Tf kommunikationschef)
Katarina Carlsson (Museichef) §§83-86
Mats Fastrup (Enhetschef) §§83-86
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2019-09-02

Protokollet omfattar

§§83-94

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§83
§84
§85
§86
§87
§88
§89
§90
§91
§92
§93
§94

Justering av protokoll
Kulturförvaltningen informerar
Information om organisationsförändringar på avdelningen Kulturhus och
mötesplatser
Information om lokaler på Museiområdet - öppna hus
Ansökan om ekonomiskt stöd - Drömmarnas hus, produktionen Hopp
Ansökan om projektbidrag - Förintelsens minnesdag
Utredningsdirektiv - Ungdomens Hus
Förslag om att områdesbiblioteken i Malmö blir kontantfria
Malmöinitiativet - Gatubibliotek för allmänheten
Förslag till sammanträdestider för kulturnämnden 2020
Anmälan delegationsbeslut KN 28 augusti 2019
Inkomna skrivelser KN 28 augusti 2019
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§

83

Justering av protokoll

Sammanfattning

Frida Trollmyr (S) lägger till en punkt till föredragningslistan till dagens möte
"Kulturförvaltningen informerar".
Beslut

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

84

Kulturförvaltningen informerar

Sammanfattning

Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, informerar om aktuella personalförändringar,
Marinpedagogiska kunskapscentrum/Naturums invigning samt status på ärenden "Riktlinjer
för biljetter" samt "Utredning gällande konstmuseet".
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

85

Information om organisationsförändringar på avdelningen Kulturhus och
mötesplatser

Sammanfattning

Hanna Sjöberg, avdelningschef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

86

Information om lokaler på Museiområdet - öppna hus

Sammanfattning

Jarl Hoffman, avdelningschef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

87

Ansökan om ekonomiskt stöd - Drömmarnas hus, produktionen Hopp

KN-2019-2845
Sammanfattning

Drömmarnas hus har inkommit med en ansökan om medel om 500 tkr för produktionen
Hopp. Finansieringen avser våren och sommaren 2020. Kulturnämnden och
kommunstyrelsen delar på ansökan och kulturnämnden föreslås bevilja 200 tkr.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beviljar Drömmarnas hus projekt Hopp medel om 200 tkr.
2. Drömmarnas hus ska inom sex månader efter produktionens avslutande återkomma med
en ekonomisk redovisning.
Yrkanden

Cornelia Röjner (M) yrkar på revidering av andra beslutsatsen så att den lyder: "Drömmarnas
hus ska inom sex månader efter produktionens avslutande återkomma med en ekonomisk redovisning".
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till det av Cornelia Röjner (M) reviderade förslaget.
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Drömmarnas hus
Beslutsunderlag







Beslut KNAU 190820 §94 Ansökan om ekonomiskt stöd - Drömmarnas hus,
produktionen Hopp
G-Tjänsteskrivelse - Ansökan Drömmarnas Hus
Ansökan
Budget
Historik - Drömmarnas hus
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§

88

Ansökan om projektbidrag - Förintelsens minnesdag

KN-2019-2571
Sammanfattning

Den 27 januari 2020 är det 75 år sedan det tyska förintelselägret Auschwitz i Polen befriades.
Judiska församlingen i Malmö ansöker om ett bidrag på 50 000 kr för ett större arrangemang
kring denna händelse i samband med Förintelsens Minnesdag på nämnda dag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beviljar Judiska Församlingen ett bidrag om 50 000 kr för arrangemanget.
2. Judiska Församlingen skall inkomma med en ekonomisk redovisning senast den 31 mars
2020.
Yrkanden

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

Judiska Församlingen
Beslutsunderlag






Beslut KNAU 190820 §95 Ansökan om projektbidrag - Förintelsens minnesdag
G-Tjänsteskrivelse - ansökan om projektbidrag Förintelsens minnesdag
Ansökan
Ansökan om projektbidrag - Förintelsens minnesdag, 75 år sedan befrielsen av
Auschwitz
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§

89

Utredningsdirektiv - Ungdomens Hus

KN-2019-2805
Sammanfattning

Direktiv för utredning av Ungdomens hus verksamhet med syfte att skapa tillgängliga
mötesplatser fyllda av attraktiva kulturverksamheter, efterfrågade av Malmöborna på
Ungdomens hus.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner det av arbetsutskottet reviderade direktivet för utredning av
Ungdomens Hus.
Yrkanden

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

Kulturförvaltningen
Beslutsunderlag




Beslut KNAU 190820 §96 Utredningsdirektiv - Ungdomens Hus
Av AU reviderat: Direktiv för utredning av Ungdomens hus verksamhet
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§

90

Förslag om att områdesbiblioteken i Malmö blir kontantfria

KN-2019-1450
Sammanfattning

Kulturförvaltningen föreslår att områdesbiblioteken i Malmö ska bli kontantfria och enbart
erbjuda kortbetalning och Swish som betalningsmetod. Stadsbiblioteket och Garaget kommer
dock att fortsätta att ta emot kontanter. Anledningen till den föreslagna förändringen är att
erbjuda tryggare arbetsmiljö för de biblioteksanställda och att minska kostnaden för
hanteringen av kontanter.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden inför, med start 1 januari 2020, tio kontantfria områdesbibliotek:
Oxiebiblioteket, Lindängenbiblioteket, Rosengårdsbiblioteket, Tygelsjöbiblioteket, Masten 2,
Limhamnsbiblioteket, Kirsebergsbiblioteket, Husiebiblioteket, Bunkeflostrands bibliotek och
Bellevuegårdsbiblioteket.
Yrkanden

Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar på återremiss med motivering att ärendet ska revideras
så att det blir möjligt att betala med kontanter på samtliga bibliotek i Malmö.
Frida Trollmyr (S) yrkar avslag till Michael Hård af Segerstads yrkande. Frida Trollmyr (S)
yrkar vidare bifall till föreliggande förslag till beslut.
Torbjörn Kastell (SD) yrkar i första hand återremiss till ärendet. Skulle återremissyrkandet
inte vinna yrkar Torbjörn Kastell (SD) avslag till föreliggande förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut, dels Michael Hård af Segerstads och
Torbjörn Kastells återremissyrkande, dels Frida Trollmyrs avslagsyrkande till detsamma.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden har beslutat att
avslå återremissyrkandet.
Vidare finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag
med Frida Trollmyrs bifallsyrkande, dels Torbjörn Kastells avslagsyrkande till detsamma.
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 reservation (bilaga 1).
Beslutet skickas till

Stadsbibliotekarie, ekonomichef och områdesbiblioteken.
Beslutsunderlag



Beslut KNAU 190820 §97 Förslag om att områdesbiblioteken i Malmö blir
kontantfria

11



G-Tjänsteskrivelse - Förslag om att områdesbiblioteken i Malmö blir kontantfria
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Bilaga 1

Reservation

Kulturnämnden 2019-08-28
Ärende 07. KN-2019-1450
Förslag om att områdesbiblioteken i Malmö blir kontantfria
Förslaget att ta bort kontanter på områdesbiblioteken inte rätt väg att gå. Att betala med
kort eller swish gör inte alla. För de som vill välja att betala kontant så är det en service
som är självklar att den skall finnas. Många av köpen gäller väldigt låga summor
exempelvis en kopp kaffe eller några kopior. Vi inser att kontanthanteringen för kostnader
med sig men vi anser att den kostnaden måste biblioteken vara villiga att ta för att
tillhandahålla den självklara servicen att ta emot kontanter.
När det gäller rånrisken så har vi full förståelse för att den minskar om kontanthanteringen
försvinner. Det finns andra sätt att minska rånrisken det finns slutna kassasystem där
personalen inte har tillgång till kontanterna. Ett sådant system minskar även den rånrisken.
Då vårt yrkande inte vann gehör så reserverar vi oss mot beslutet.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

med instämmande av
Lars-Johan Hallgren(SD)

Lillebror Bruér (SD)
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§

91

Malmöinitiativet - Gatubibliotek för allmänheten

KN-2019-2483
Sammanfattning

Det har kommit upp ett förslag som beträffande så kallade ”gatubibliotek”. Gatubibliotek är
enligt initiativtagaren portabla dekorativa boksamlingar där medborgarna antingen kan ta med
sig en bok hem eller bidra med en bok. Initiativtagaren vill se gatubibliotek på tågstationer, i
parker och i bostadsområdena. Kulturförvaltningen bedömning är att idén är spännande och
den kommer att finnas med i bibliotekens framtida utvecklingsarbete.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande och översänder det till stadskontoret.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Amanda Onsberg Brumark (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag







Beslut KNAU 190820 §98 Malmöinitiativet - Gatubibliotek för allmänheten
Förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse - gatubibliotek
Malmöinitiativet - Gatubibliotek för allmänheten
Malmöinitiativet - Gatubibliotek för allmänheten
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§

92

Förslag till sammanträdestider för kulturnämnden 2020

KN-2019-3149
Sammanfattning

Kulturnämnden samt dess arbetsutskott ska besluta om sammanträdesdagar inför 2020.
Föreliggande förlag har tagits fram med hänsyn till kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens sammanträdesdagar, tidplan för budget- och uppföljningsprocessen i
Malmö stad under samt helgdagar 2020.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
2. Kulturnämnden fastställer sammanträdesdagar för kulturnämnden under 2020 enligt det av
arbetsutskottet reviderade förslaget.
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
Stadskontoret
Beslutsunderlag




Beslut KNAU 190820 §99 Förslag till sammanträdestider för kulturnämnden 2020
Av AU reviderat: förslag till sammanträdesdagar 2020
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§

93

Anmälan delegationsbeslut KN 28 augusti 2019

KN-2019-2763
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 - Nya anställningar fr o m 190521
Delegationsbeslut juni - juli 2019, Enheten för kulturanalys och stöd
Protokoll AU 190820
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§

94

Inkomna skrivelser KN 28 augusti 2019

KN-2019-2758
Beslut

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





























Beslut KNAU 190820 §101 Inkomna skrivelser KN 28 augusti 2019
Skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat, med bilagor
Beslut med bilagor Kommunfullmäktige KF 190523 §119 Bildande av
naturreservatet Klagshamnsudden, Malmö
Underrättelse om beslut om bildande av Klagshamnsuddens naturreservat
Inträdesordning för ersättare från vänsterpartiet
Beslut KS 190611 §146 med Särskilt yttrande (M+C) och (SD)
Höjt regionbidrag till kulturnämnden 2020 - Region Skåne
2.Kartläggning av Malmö stads samverkan med idéburen sektor, fördjupad
kartläggning
1.Kartläggning av Malmö stads samverkan med idéburen sektor, sammanfattning
Beslut KS 190611 §150 Årlig rapportering från Malmöandan
Beslut KS 190611 § 152 Återrapportering av Uppdrag budget 2018
Delrapport - Uppdrag budget 2018 En mer ändamålsenlig organisation av stadens
drogförebyggande arbete
Förslag till sammanträdestider för 2020
Beslut KS 190611 §156 med Särskilt yttrande (M+C)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 - Årlig rapportering från Malmöandan
Rapport Malmö stads befolkningsprognos 2019-2029
Rapport Migrationsdata Malmö, lokal prognos 2019-2022, nulägesbild och
överblick, mars 2019
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 Malmö stads befolkningsprognos 2019-2029
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190624
Beslut KSAU 190624 §420 Ansökan från Rädda Barnen om projektmedel för
Hälsofrämjare i projekt Jämlik hälsa i Lindängen
Regeringsbeslut - Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019
Beslutade sammanträdestider för KS-beredning, KS och KF i Malmö 2020
Beslut KF 190619 §149 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 Uppdrag budget 2019 - se över strukturen för
styrning, ledning och utveckling med mål
KF 190619 §141 Uppdrag budget 2019 - se över strukturen för styrning, ledning
och utveckling med mål inför Budget 2020
Tjänsteskrivelse KSAU 190527 Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa
"snubbelstenar" i Malmö
Beslut KF 190619 §152 Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa "snubbelstenar" i
Malmö
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Folkbildning i marginaliserade stadsdelar
Korrespondens - Fördjupat samarbete med den judiska minoriteten i Malmö
Skrivelse - Fördjupat samarbete med den judiska minoriteten i Malmö
Beslut KSAU 190617 §419 Fördjupat samarbete med den judiska minoriteten i
Malmö
Beslut KS AU 190617 §415 Reviderade riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö
stad
Information från institutionerna

