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Malmö stad

Kulturnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-03-25 kl. 13:00

Plats

Stadskontoret, sessionsalen v. 7

Ordförande

Frida Trollmyr (S)

Ledamöter

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

Ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Tina Hill (L)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Hanna Margareta Granér (V)
Oskar Månsson (M)
Albin Westermark (C)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Lillebror Bruér (SD)

Övriga deltagare

Pernilla Conde Hellman, Kulturdirektör
Anna-Carin Mårtensson, Stabschef
Personalrepresentant , SACO
Personalrepresentant , Vision
Personalrepresentant , Kommunal
Personalrepresentant , Ledarna

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Anna Gawrys

2

1.

Justering av protokoll

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Protokoll från dagens möte justeras den 30 mars.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
2.

Statistiksammanställning av kulturförvaltningens utbud till förskola
och skola 2018/19

Planeringssekreterarna Carolina Avelin samt Camilla Bengtsson informerar.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
3.

Fristadsprogram - information

Jude Chukwuma Dibia, kulturförvaltningen, informerar.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
4.

Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020

KN-2019-1093
Sammanfattning

Malmö stads kulturstrategi antogs av kommunfullmäktige för åren 2014–2020.
Den nya handlingsplanen 2019–2021 är en samverkansförklaring för hur stadens nämnder
och bolag ska arbeta för att uppnå kulturmålen. Våren 2019 gick handlingsplanen på remiss
till stadens nämnder samt till styrelser. Inkomna remissvar är övervägande positiva, och
betonar vikten av samverkan för att möta stadens utmaningar.
Malmö Stad har under 2020 implementerat en ny struktur för styrning och uppföljning.
Kulturförvaltningen har reviderat handlingsplanen utifrån den nya strukturen och föreslår ett
antal justeringar och förtydliganden.
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Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner den reviderade Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2021.
2. Kulturnämnden upphäver sitt beslut av 2019-09-25, §99, i enlighet med vad som framgår
av ärendet.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
3. Kommunstyrelsen godkänner av kulturnämnden reviderad Handlingsplan för kulturstrategi
2019–2021.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta
4. Kommunfullmäktige godkänner förlängning av Malmö stads Kulturstrategi till och med
2021.
Beslutsunderlag




5.

§29 Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020
G-Tjänsteskrivelse: reviderad förslag till handlingsplan för kulturstrategi
Reviderad Handlingsplan kulturstrategi 2019-2020
Redovisning av genomfört arbete 2019 samt reviderad
handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som
framtidens kuststad

KN-2019-1764
Sammanfattning

I budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder stärka
Malmös roll som framtidens kuststad. I april 2019 antog kommunstyrelsen ”Handlingsplan
för arbetet 2019–2023 (…)”. Handlingsplanen har under 2019 reviderats. I föreliggande ska
kulturnämnden ta ställning till den reviderade Handlingsplanen samt till kommunstyrelsen
redovisa aktiviteter genomförda under 2019.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av genomförda aktiviteter under 2019.
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2. Kulturnämnden godkänner förslag till reviderad ”Handlingsplan för arbetet 2019–2023
med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad” översänder det till kommunstyrelsen för
godkännande.
Beslutsunderlag



6.

§30 Redovisning av genomfört arbete 2019 samt reviderad handlingsplan för
arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
G-Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för att stärka Malmös roll som kuststad
Utökat Meröppet på Masten

KN-2020-696
Sammanfattning

Biblioteket Masten 2 i Västra hamnen har sedan öppnandet 2017 och införandet av meröppet
2018, blivit en välbesökt biblioteksverksamhet med stigande siffror för utlån, besök och
lokalutlåning. För att svara mot Malmöbornas ökade behov av bibliotekstjänster på Masten
vill förvaltningen justera meröppettiderna uppåt. Från som idag meröppet fyra dagar i veckan
9:00 – 21:00 till meröppet varje dag 9:00-22:00 med start 2020-04-01.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Masten 2 inför meöppet alla dagar mellan kl. 09:00–22:00 fr o m 2020-04-01.
2. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerat.
Beslutsunderlag



7.

§33 Utökat Meröppet på Masten
G-Utökat meröppet på Masten 2
Utvecklingsplan för allaktivitetshusmodellen i Malmö

KN-2019-5503
Sammanfattning

För att sprida allaktivitetshusmodellen i staden ska en plan med framtida prioritering tas fram.
Kulturnämnden föreslås därför ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig
utvecklingsplan för allaktivitetshusen i Malmö. Utvecklingsplanen ska indikera vilka
geografiska områden som ska prioriteras under en tioårsperiod.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig utvecklingsplan
för spridningen av allaktivitetshusmodellen i Malmö.
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2. Uppdraget ska återrapporteras till kulturnämnden senast i november 2020.
Beslutsunderlag




8.

§31 Utvecklingsplan för allaktivitetshusmodellen i Malmö
G-Tjänsteskrivelse - Direktiv för utvecklingsplan för allaktivitetshusmodellen i
Malmö
Finskt förvaltningsområde - fördelning av medel 2020

KN-2020-876
Sammanfattning

Malmö stad är sedan 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet och tar emot
ett årligt statsbidrag på 1 980 tkr för att genomföra insatser inom ramen för finskt
förvaltningsområde. Kommunstyrelsen(STK-2019-1354) har beslutat att fördela 415 tkr till
kulturnämnden. Fördelning av budgeten för kultur inom ramen för finskt förvaltningsområde
har upprättats utifrån dialog med kulturförvaltningens verksamheter som har äskat medel
inför 2020. Budgeten har således inte planerats att inrymma initiativ från andra förvaltningar,
med undantag för Gatukontorets arrangemang i samband med Malmöfestivalen. På grund av
personalomflyttningar har en dialog med den sverigefinska gruppen inte ägt rum. Den
resterande delen av pengarna (124 400 kr) föreslås därför att fördelas senare efter genomförd
dialog med den sverigefinska gruppen. Dialogen kommer att genomföras under mars månad.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner redovisad budgetplanering avseende fördelning av statliga
medel för finskt förvaltningsområde 2020 samt delegerar till kulturdirektören att fördela
resterande medel.
Beslutsunderlag





9.

§32 Finskt förvaltningsområde - fördelning av medel 2020
G-Fördelning av medel till finskt förvaltningsområde
Redovisning finskt förvaltningsområde 2019
Kommunstyrelsens beslut
Anmälan delegationsbeslut KN 25 mars 2020

KN-2019-5761
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap. 37 &sect; kan n&auml;mnden l&auml;mna &ouml;ver
r&auml;tten att fatta beslut i vissa &auml;renden, s&aring; kallad delegering. N&auml;mnden
kan delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ers&auml;ttare eller tj&auml;nsteperson.
De beslut som f&aring;r delegeras finns med i n&auml;mndens delegationsordning.
Kommunallagen 6 kap. 40 &sect; ger n&auml;mnden r&auml;tt att besluta i vilken
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utstr&auml;ckning delegationsbeslut ska anm&auml;las till den. Kulturn&auml;mnden har
beslutat att samtliga beslut som fattats med st&ouml;d av delegation ska redovisas p&aring;
n&auml;sta n&auml;mndsm&ouml;te.</p>
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag






10.

Delegationsbeslut BiM jan-mars 2020
Anmälan delegationsbeslut dataskyddssamordnare januari 2020
Delegationsbeslut stadsantikvarien februari 2020
Anmälan av delegationsbeslut Kulturarrangemang & mötesplatser decemberfebruari
Protokoll AU 12 mars 2020
Inkomna skrivelser KN 25 mars 2020

KN-2019-5750
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag
















§34 Inkomna skrivelser KN 25 mars 2020
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Organisering World Pride 2021
§13 Protokollsutdrag Organisering World Pride 2021
Förslag till förnyad organisation och uppdrag World Pride och Eurogames 2021
Skiss ny organisation World Pride 191129
Beslut KF §12 Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019-2022
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Styrdokument krisberedskap enligt
överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2020-2023
Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med krisberedskap och civilt försvar 20202023
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022
§16 Förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
Förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Förslag till organisation och styrning av Malmö
stads lokalförsörjning
Beslut KF 200206 §17 Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog
Beslut KF 200206 §17 Särskilt yttrande (MP)
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 191216 Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog
Samordnad medborgardialog - Rapport reviderad efter återremiss
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191216 Återremiss - Översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Slutrapport - Översyn medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen
version 191125
Beslut KF §18 200206
Reviderad Tjänsteskrivelse 200210 KSAU 200203 Ansökan om godkännande av
hyresavtal för utbyggnad av Rosengårdsbiblioteket
Beslut KS 200212 §49 med Reservation (M+C) och (SD)
Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 - Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering
Beslut KF §20 Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering
Beslut KF 200206 §30 Valförslag och avsägelser
Tjänsteskrivelse KF 200206 Valförslag och avsägelser
Beslut KF 200206 §19 med muntlig reservation från (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191216 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Beslut KF 200206 §21 Återrapportering av uppdrag - Motion av Stefan Lindhe (M)
om skolungdomarna och kulturinstitutionerna i Malmö
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Återrapportering av uppdrag - Motion av Stefan
Lindhe (M) om skolungdomarna och kulturinstitutionerna i Malmö
Motion av Stefan Lindhe (M) angående skolungdomarna och kulturinstitutionerna i
Malmö
Uppdrag - Förstärka möjligheten för gymnasieelever att besöka stadens
kulturinstitutioner
Information från institutionerna

