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§

10

Justering av protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Protokoll från dagens möte justeras den 2 mars 2020.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordförande justera protokollet.
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§

11

Fördjupad lokaliseringsutredning för Malmö konstmuseum

KN-2018-1143
Sammanfattning

Kulturnämnden fick 2018-02-07 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en fördjupad
lokaliseringsutredning för Malmö Konstmuseum. En förvaltningsövergripande styrgrupp har
utrett tre typlokaliseringar och gör bedömningen att ett cityläge är det som skulle ge mest
positiva effekter för att Malmö ska få en attraktiv stadskärna och utvecklas som kulturstad.
Daniela Duljan Krizanec, arkitekt vid stadsbyggnadskontoret, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner ”Lokaliseringsutredning Malmö konstmuseum” och
översänder den till kommunstyrelsen för vidare beslut.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar att första beslutsatsen ändras så att den lyder Kulturnämnden godkänner
”Lokaliseringsutredning Malmö konstmuseum” och översänder den till kommunstyrelsen för vidare beslut.
Frida Trollmyr yrkar vidare att andra beslutsatsen stryks.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till det av Frida Trollmyr reviderade förslaget till beslut.
Cornelia Björklund (M) yrkar bifall till det av Frida Trollmyr reviderade förslaget till beslut.
Amanda Brumark (L) yrkar bifall till det av Frida Trollmyr reviderade förslaget till beslut.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar bifall till det av Frida Trollmyr reviderade förslaget till
beslut.
Reservationer och särskilda yttranden

Gustav Svanborg Edén (MP) anmäler en protokollsanteckning:
’Miljöpartiet vill föra till protokollet att vi ser värdet i de synergier en citynära lokalisering
innebär, men ser ett särskilt värde i effekter som utvecklar staden. Därmed vill vi att
Rosengård står kvar som lokaliseringsalternativ i kommande utredningar".
Mirjam Katzin (V) avser lämna ett särskilt yttrande (bilaga 1).
Michael Hård af Segerstad (SD) avser lämna ett särskilt yttrande (bilaga 2).

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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KNAU beslut §20 Fördjupad lokaliseringsutredning för Malmö konstmuseum
G-Tjänsteskrivelse - lokaliseringsutredning för nytt konstmuseum
Lokaliseringsutredning Malmö Konstmuseum 2019-08-23
Lokaliseringsutredning sammanfattning Malmö Konstmuseum 2019-08-23
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Bilaga 1

Särskilt yttrande avseende lokaliseringsutredning för ett nytt konstmuseum
Kulturnämnden 2020-02-26
Vi ställer oss bakom förslaget att överlämna vidare överväganden om
lokalisering av ett eventuellt nytt konstmuseum till kommunstyrelsen. Även
om en noggrann utredning är gjord bör det i slutändan göras en politisk
prioritering av vilka värden som bör väga tyngst i sådana överväganden. Vi
anser att sociala vinster i termer av integration, jämlikhet och välfärd bör stå
i centrum i värderingen. Därför vill vi understryka att vi anser att Rosengård
bör stå kvar som förslag för en vidare utredning. Vi vill också betona att vi
inte anser att en påkostad vidare utredning om en påkostad ny
kulturinstitution är prioriterad i tider då det politiska styret skär ned på
grundverksamheten inom kulturförvaltningen.

Mirjam Katzin, för Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet
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Bilaga 2

Särskilt yttrande

Kulturnämnden 20120-02-26
Ärende 02. KN-2018-1143
Fördjupad lokaliseringsutredning för Malmö konstmuseum
Sverigedemokraterna anser att den bästa platsen i Malmö för ett nytt konstmuseum skulle
vara att placera det vid triangeln. Dock så känner vi i dagsläget inte till vilka kostnader som
projektet skulle medföra. Malmös ekonomi är idag ansträngd och viktig
kommunalverksamhet är under sparbeting. Vi är tveksamma om att bygga ett nytt
konstmuseum är en korrekt satsning beaktat den ekonomiska situation som Malmö
befinner sig i. Anledningarna till att bygga ett nytt konstmuseum som tex dåligt
inomhusklimat och platsbrist har vi full förståelse för. Vi vill ändå påpeka att i staden idag
redan finns ett antal platser där konst ställs ut exempelvis konsthallen och på Malmö
museum. Malmös kulturbudget är mycket väl tilltagen jämfört med både Stockholm och
Göteborg räknat per invånare.
Sverigedemokraterna har i sin budgetreservation som presenterats i kommunfullmäktige
minskat Malmös kulturbudget. Detta anser vi är en nödvändighet i tider med en ansträngd
ekonomi.
Om vi ställs inför valet konstmuseum eller välfärd så kommer Sverigedemokraterna alltid
välja välfärd.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

med instämmande av
Lars-Johan Hallgren (SD)

Lillebror Bruér (SD)
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§

12

Årsanalys 2019

KN-2020-420
Sammanfattning

Årsanalysen innehåller bokslut för nämnden, analys av det ekonomiska utfallet, uppföljning
av nämndens mål samt redogörelse för viktiga händelser i verksamheten.
Kulturnämndens resultat för 2019 är ett överskott med 2 779 tkr som beror på fondintäkter
som inkommit under året. I nämndsbudget 2019 antog kulturnämnden åtta nämndsmål, och
under hösten 2019 beslutade nämnden även om indikatorer för att följa upp dessa mål.
Sammantaget bedöms samtliga åtta mål delvis ha uppnåtts under året.
Arbetsmiljörapport 2019 ligger som bilaga till årsanalysen, och beslutas av nämnden i detta
ärende.
Anne Matsson, ekonomichef, och Linda Johansson, administrativ chef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner den av arbetsutskottet reviderade Årsanalysen 2019 och skickar
den till kommunstyrelsen.
2. Kulturnämnden godkänner Arbetsmiljörapport 2019 och skickar den till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden

Michael Hård af Segerstad (SD) avser lämna ett särskilt yttrande (bilaga 3).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








KNAU beslut §17 Årsanalys 2019
G-Tjänsteskrivelse - Årsanalys 2019 Kulturnämnden
Årsanalys 2019 (Efter AU)
Efter AU: Verksamhetsmått 2019_Kulturförvaltningen - bilaga
Bilaga 1, Kulturnämndens resultat 2019
Uppföljning av arbetsmiljön 2019
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Bilaga 3

Särskilt yttrande

Kulturnämnden 20120-02-26
Ärende 03. KN-2020-420
Årsanalys 2019
Sverigedemokraterna vill lyfta ett par saker i årsanalysen. Dels ser vi att både sjuktalen
och personalomsättningen är mycket låg inom förvaltningen vilket är glädjande att se.
Däremot så ser vi situationen med våld och hot som riktas mot bibliotekspersonalen som
ett stort problem som inte har hanterats på ett sätt som fått det att minska.
Vi ställer oss frågande angående den satsning som biblioteken har gjort angående den
språkstödjande verksamhet som bedrivits. Totalt så har 786 tillfällen arrangerats. Det är
bra att människor som kommit till Sverige får tillfälle att lära sig svenska, men är det
bibliotekens uppgift att göra detta?
När det gäller verksamhetsstöd och projektstöd så ser vi att det sker väldigt många
satsningar på projekt som vi inte stödjer. Föreningarna är fria att bedriva vilka projekt de
önskar men det skall inte finansieras med skattemedel.
Utställningen på konstmuseet om 100 år av migrationshistorier ser vi inte hur den skulle
kunna öka integrationen och sammanhållningen i samhället.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

med instämmande av
Lars-Johan Hallgren (SD)

Lillebror Bruér (SD)
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§

13

Uppföljning av intern kontroll 2019

KN-2020-283
Sammanfattning

I februari 2019 antog kulturnämnden intern kontrollplan för 2019. Syftet med intern
kontrollplanen är att särskilt granska eller åtgärda vissa områden som tagits fram i genomförd
riskanalys I detta ärende rapporteras uppföljningen av de åtgärder och granskningar som
beslutats i planen för 2019.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner bilagd uppföljning av intern kontrollplan 2019 och översänder
rapporten till kommunstyrelsen.
Yrkanden

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







KNAU beslut §18 Uppföljning av intern kontroll 2019
G-Tjänsteskrivelse Uppföljnig intern kontroll 2019
Uppföljning intern kontroll 2019 - Kulturnämnden
Bilaga - Självskattning 2019 gemensamma kriterier
Bilaga - Sammanställning granskning sociala medier 2019
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§

14

Plan för intern kontroll 2020

KN-2020-284
Sammanfattning

Det övergripande syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige
fastställda målen uppfylls och att nämnden kan genomföra dess uppdrag. Med detta som
utgångspunkt har kulturförvaltningen genomfört en riskanalys för 2020. Identifierade risker
ingår i förvaltningens föreslag på intern kontrollplan, tillsammans med åtgärder och
granskningar.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner Intern kontrollplan för 2020.
Yrkanden

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






KNAU beslut §19 Plan för intern kontroll 2020
G-Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2020
Internkontrollplan 2020 - Kulturnämnden
Riskanalys 2020 - Kulturnämnden

13

§

15

Granskning av våld och hot på biblioteken, svar senast 2 mars
2020

KN-2020-3
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat arbetsmiljöarbetet på biblioteken avseende våld och hot.
Stadsrevisionen har lämnat bedömningar och rekommendationer för att säkerställa att det
finns ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete på biblioteken avseende våld och hot.
Kulturförvaltningen ställer sig positiv till granskningen och kommer genomföra åtgärder,
enligt vad som framgår i ärendet nedan.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner det av arbetsutskottet reviderade förslaget till yttrande och
översänder det till stadsrevisionen.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Beslutsunderlag











KNAU beslut §14 Granskning av våld och hot på biblioteken, svar senast 2 mars
2020
Arbetsutskottets förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse - granskning av våld och hot på bilbioteken
Granskning av våld och hot på biblioteken, SR-2019-89
Bilaga 1
Rapport - Fördjupad granskning - Våld och hot på biblioteken
Beslut Revisorskollegiet 20191218 §123 Våld och hot på biblioteken
Missiv - Granskning av våld på biblioteken
Yttrande II - till revisorskollegiet senast 2021-01-15

14

Bilaga 4

Särskilt yttrande

Kulturnämnden 2020-02-26
Ärende 06. KN-2020-3
Granskning av våld och hot på biblioteken

Stadsrevisionens granskning av våld, hot och störningar på Malmös bibliotek är en ytterst
angelägen och välkommen rapport som länge har varit nödvändig. Sverigedemokraterna
anser emellertid att rapporten inte går tillräckligt på djupet vad gäller det historiska
perspektivet, orsakerna till ordningsstörningarna, samt att få eller inga skarpa förslag till
åtgärder föreslås.
För det första framgår inte tillräckligt tydligt av rapporten hur tryggheten har förändrats i ett
längre perspektiv; fanns den här problematiken för fem, tio eller tjugo år sedan?
För det andra: Om våld och hot på biblioteken är ett relativt nytt fenomen, vad är då
orsaken till att det uppstått? Har biblioteken förändrat sina arbets- eller säkerhetsrutiner på
något sätt som försämrat tryggheten, eller kan störningarna härledas till
samhällsförändringar, ekonomiska nedskärningar eller politiska beslut utanför bibliotekens
kontroll? Rapporten konstaterar bara att problemen finns, utan att på något sätt
addressera orsakerna, vilket måste betraktas som en allvarlig brist om rapporten skall
kunna användas för att åtgärda problemen.
För det tredje anser vi att de åtgärder som föreslås är alltför bristfälliga. Till stor del handlar
de om vidareutbildning i bemötande - utan närmare specifiering - samt mer kartläggning,
dokumentation och undersökning. Det är Sverigedemokraternas mening att betydligt
kraftfullare åtgärder måste undersökas och där så är nödvändigt implementeras för att
säkerställa att biblioteken åter kan fullgöra sitt uppdrag gentemot medborgarna som en
trygg plats för bildning, studier och upplysning. Det kan då bli fråga om säkerhetsvakter
och kameraövervakning samt möjlighet att under längre tid förbjuda personer som gör sig
skyldiga till hot, våld och störningar att vistas i bibliotekens lokaler.
Sverigedemokraterna anser att dessa brister i rapporten och i de föreslagna åtgärderna
inte är tillräckliga för att komma till rätta med problemet.
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Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

Med instämmande

Lars-Johan Hallgren (SD)

Lillebror Bruér (SD)
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§

16

Remiss gällande motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M)
och Nicola Rabi (M) om bokningssystem för öppna scener, Svar
senast 20200311

KN-2019-5237
Sammanfattning

Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och Nicola Rabi (M) har till kommunfullmäktige lämnat
en motion om bokningssystem för öppna scener. Motionärerna föreslår att kulturnämnden
ska ta fram en sammanställning av alla tillgängliga scener och ytor för kulturarrangemang
samt att skapa ett bokningssystem för dessa.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande och översänder det till kommunfullmäktige.
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att inom ett år redovisa en
sammanställning av kulturlokaler inom kulturnämndens ansvarsområde som är tillgängliga för
tillfällig uthyrning och upplåtelse samt rutiner för bokning av lokalerna.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







KNAU beslut §15 Remiss gällande motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M)
och Nicola Rabi (M) om bokningssystem för öppna scener, Svar senast 20200311
G-Tjänsteskrivesle - Motion: bokningssystem för öppna scener
Förslag till yttrande- öppna scener
Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och Nicola Rabi (M) om
bokningssystem för öppna scener
Följebrev - Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och Nicola Rabi (M)
om bokningssystem för öppna scener
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§

17

Remiss - plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028, svar senast
20200303

KN-2019-5626
Sammanfattning

Tekniska nämnden har till samtliga nämnder i kommunen skickat Plan för god ljudmiljö
2020-2028. Kulturförvaltningen har tagit del av förslaget och har inget att erinra i ärendet.
Beslut

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

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Cornelia Björklund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag









KNAU beslut §16 Remiss - plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028, svar senast
20200303
G-Tjänsteskrivelse Remiss för Plan för god ljudmiljö
Förslag till yttrande
Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
Beslut TN 191122 §281 Remissutskick - Plan för god ljudmiljö 2020-2028
G-Tjänsteskrivelse TN 191122 Remissutskick - Plan för god ljudmiljö 2020-2028
Remiss - ny version
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18

Malmöinitiativet - Byt ut Karl X Gustav statyn på stortorget

KN-2020-489
Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att statyn av Karl X Gustav på Stortorget i Malmö byts ut mot en
staty med annat motiv då den nuvarande statyn enligt förslagsställaren symboliserar en
erövrare som åsamkat staden mycket lidande.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner det av arbetsutskottet reviderade Förslaget till yttrande.
2. Kulturnämnden anser förslaget besvarat.
Yrkanden

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

Stadskontoret

Beslutsunderlag







KNAU beslut §21 Malmöinitiativet - Byt ut Karl X Gustav statyn på stortorget
Arbetsutskottets förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse - Malmöinitiativet
Malmöinitiativet - Byt ut Karl X Gustav statyn på stortorget
Malmöinitiativet - Byt ut Karl X Gustav statyn på stortorget
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§

19

Anmälan delegationsbeslut KN 26 februari 2020

KN-2019-5760
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.
Reservationer och särskilda yttranden

Michael Hård af Segerstad (SD) avser lämna ett särskilt yttrande (bilaga 5).
Beslutsunderlag







Delegationsbeslut Kulturstöd december 2019
Delegationsbeslut stadsantikvarien januari 2020
Delegationsrapport januari (2/3)
Delegationsrapport januari (3/3)
Remissvar Dp 5605
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Bilaga 5

Särskilt yttrande

Kulturnämnden 20120-02-26
Ärende 10. KN-2019-5760
Anmälan delegationsbeslut KN 26 februari 2020
Sverigedemokraterna anser att den delegation som gäller angående projektstöd är alltför
långt gången. Många av beloppen som beviljats är på över 100,000 kr. Detta sker helt
utan nämndens kontroll. Projekt som inte lyckats få verksamhetsbidrag får istället sina
pengar genom dessa projektstöd. Många av de satsningar som gjorts ställer vi oss inte
bakom och är starkt kritiska till exempel på detta är Arabiska bokmässan, Irakiska
kulturföreningen Malmö – Mångfaldens solstrålarna värmer, Arabiskt-svenskt kulturcenter.
The Baghdad Sessions och det finns många fler exempel. Människor och föreningar är
naturligtvis fria att driva vilka projekt de så önskar men att det skall finansieras av
skattemedel kan Sverigedemokraterna inte ställa sig bakom.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

med instämmande av
Lars-Johan Hallgren (SD)

Lillebror Bruér (SD)
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Inkomna skrivelser KN 26 februari 2020

KN-2019-5749
Beslut

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






















KNAU beslut §22 Inkomna skrivelser KN 26 februari 2020
Beslut KF 191219, §271 Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte
åtgärdats
KF beslut 191219, §271 G-Tjänsteskrivelse KSAU 191111 Redovisning av
motioner som i sak bifallits med ännu inte åtgärdats (2019)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Attestreglemente Malmö stad STK-2019-1345
Förslag till Attestreglemente för Malmö stad gällande från den 1 april 2020
§255 Protokollsutdrag - attestreglemente för Malmö stad
KS beslut 200115 §13 Tillämpningsanvisningar för attestreglemente för Malmö
stad, STK-2019-1346
Förslag till beslut KSAU 200108 §9
Tillämpningsanvisningar för attestreglemente för Malmö stad
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente
Protokollsutdrag KSAU 200127 §47 med Särskilt yttrande (M)
Förvaltningsrådet 200210 (2/7)
Förvaltningsrådet 200210 (3/7)
Förvaltningsrådet 200210 (4/7)
Förvaltningsrådet 200210 (5/7)
Förvaltningsrådet 200210 (6/7)
Förvaltningsrådet 200210 (7/7)
Information från institutionerna
Rätt version av förvaltningsrådsprotokoll
Rätt version av förvaltningsrådsprotokoll
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Ung livsstil (Högstadiet) - information till nämnden

Studien Ung livsstil undersöker ungdomars kultur- och fritidsvanor i flera svenska
kommuner.
Ulf Blomdahl, forskningsledare för Ung livsstil, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.

