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Malmö stad

Kulturnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-04-28 kl. 12:30-14:30

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1

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
Personalrepresentant (SACO)
Personalrepresentant (Vision)
Personalrepresentant (Kommunal)
Personalrepresentant (Ledarna)

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Anna Gawrys
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1.

Justering av protokoll

Förslag till beslut

Kulturnämndens föreslås besluta
1. Protokoll från dagens möte justeras den 4 maj 2020.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M), att jämte ordföranden justera protokollet.
2.

Hantering av hyresrabatter samt information om övriga åtgärder i
samband med Coronapandemin

KN-2020-1768
Sammanfattning

Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, informerar.
Beslutsunderlag


3.

Tjänsteskrivelse - Hantering av hyresrabatter med anledning av covid-19
Remiss från Region Skåne: Regional kulturplan för Skåne 20212024. Svarsdatum 15 april 2020.

KN-2020-807
Sammanfattning

Region Skåne deltar sedan 2011 i kultursamverkansmodellen. Det innebär att Region Skåne
fördelar statsbidrag för regional kulturverksamhet baserat på en regional kulturplan som är
framtagen i samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet. Den 13 februari 2020
beslutade Region Skånes kulturnämnd om att remittera förslag till Regional kulturplan för
Skåne 2021-2024 till de skånska kommunerna, Länsstyrelsen i Skåne län samt
Kommunförbundet Skåne att senast 2020-04-15 yttra sig över kulturplanen.
Kulturförvaltningen i Malmö stad anser att utgångspunkterna och utvecklingsområdena samt
metoderna i den regionala kulturplanen är bra och tydliga. Dock behöver kulturens egenvärde
än tydligare framgå och slås fast.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner det av arbetsutskottet reviderade förslag till yttrande och
översänder det till Region Skånes kulturnämnd.
Beslutsunderlag



§41 Remiss från Region Skåne: Regional kulturplan för Skåne 2021-2024.
Svarsdatum 15 april 2020.

3






4.

G-Tjänsteskrivelse - Remiss från Region Skåne: Regional kulturplan 2021-2024
Arbetsutskottets förslag till yttrande
VB: Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 på remiss - välkomna med era
synpunkter! (3/3)
VB: Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 på remiss - välkomna med era
synpunkter! (2/3)
Remiss från Region Skåne: Regional kulturplan för Skåne 2021-2024
Remiss från Kulturdepartementet - Härifrån till evigheten - En
långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58).

KN-2020-808
Sammanfattning

Regeringen har tillsatt utredning över ny arkivlagstiftning med syfte att skapa förslag på ny
lagstiftning inom arkivområdet samt också att belysa det moderna arkivområdet och dess
utveckling. Kulturförvaltningen konstaterar att utredningen i stort uppfyller de krav som
ställs men har också vissa synpunkter främst gällandes bevarandet av handlingar från
socialtjänsten och gällande det s.k. arkivundantaget i Dataskyddsförordningen.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande och översänder det till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag







5.

§42 Remiss från Kulturdepartementet - Härifrån till evigheten - En långsiktig
arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58).
G-Tjänsteskrivelse - Remiss: långstiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv
Förslag till yttrande
Remiss från Kulturdepartementet - Missiv
Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv
(SOU 2019:58)
Följebrev
Resultat av kulturförvaltningens omorganisation 2017

KN-2019-4004
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har den 24 november 2016, § 272, beslutat om en ny organisation för
Malmö stad. Beslutet trädde i kraft den 1 maj 2017 och innebar bl.a. förändringar i
kulturnämndens ansvarsområden. Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att
genomföra en utvärdering av organisationsförändringens resultat för kulturnämndens
verksamheter.
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Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner rapporten om omorganisationens resultat för kulturnämndens
verksamheter.
2. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att under hösten 2020 återkomma med
förslag på revidering av kulturnämndens reglemente.
3. Kulturnämnden antar namnet Biblioteken i Malmö som samlingsnamn för
områdesbiblioteken och stadsbiblioteket.
4. Kulturnämnden godkänner information om kulturkansliets omorganisation 2019.
5. Kulturnämnden godkänner i övrigt de rekommendationer som beskrivs i rapporten.
6. Kulturförvaltningen ska senast i november 2020 återkomma till kulturnämnden med en
muntlig redovisning av uppföljning av rekommendationerna i rapporten.
Beslutsunderlag








6.

§43 Resultat av kulturförvaltningens omorganisation 2017
G-Tjänsteskrivelse - omorganisationens resultat för kulturnämndens verksamheter
Rapport - omorganisationens resultat för kulturnämndens verksamheter
Bilaga 1. Utvärdering av delat ledarskap
Bilaga 2, Organisationsanalys Biblioteken
Utredningsdirektiv, översyn av resultat av kulturförvaltningens omorganisation
2017
Stöd till studieförbunden för åren 2017-2019 samt 2020

KN-2020-1002
Sammanfattning

Studieförbundet NBV har haft stora problem i verksamheten i Malmö, vilket förändrar
underlaget för stödet och motiverar en återbetalning från NBV. Förvaltningen föreslår en
retroaktiv omfördelning av stödet till studieförbunden för åren 2017, 2018 och 2019 samt en
ny samlad fördelning av 2020 års stöd.
Jennie Järvå, enhetschef, samt Märta Lünnér, utvecklingssekreterare, redovisar för ärendet.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden beslutar att stödet till studieförbunden för åren 2017, 2018 och 2019
omfördelas retroaktivt, enligt förslag i ärendet.
2. Kulturnämnden beslutar att NBV åläggs en återbetalning, och att sex av de övriga
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studieförbunden får utbetalt en retroaktiv kompensation.
3. Kulturnämnden fastställer en ny samlad fördelning av stödet till studieförbunden för 2020,
enligt förslag i ärendet.
4. Kulturnämnden beslutar att stödet till studieförbunden framöver fördelas vid ett
beslutstillfälle per år.
Beslutsunderlag







7.

§44 Stöd till studieförbunden för åren 2017-2019 samt 2020
G-Tjänsteskrivelse Stöd till studieförbunden 2017-2019 samt 2020
Bilaga 1 Malmö stads stöd till studieförbunden - bestämmelser
Bilaga 2 Fördelning av anslag för 2017, 2018, 2019
Bilaga 3 Fördelning av anslag för 2020
Bilaga 4 Skrivelse från NBV om borttagen verksamhet 2016-2018
Malmö stads kulturstipendier 2020

KN-2020-1001
Sammanfattning

Anslaget för Malmö stads kulturstipendier är enligt fastställd budget 420 tkr. För 2020
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 2020.
Jennie Järvå, enhetschef, redovisar för ärendet.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden fastställer fördelning av Malmö stads kulturstipendier 2020 samt
kulturstipendium till Gunni Johanssons minne 2020, enligt förslag.
2. Kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
Beslutsunderlag



8.

§45 Malmö stads kulturstipendier 2020
G-Tjänsteskrivelse Malmö stads kulturstipendier 2020
Konststipendier från 2019 års avkastning från Trotzigfonden
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KN-2020-74
Sammanfattning

Kommunstyrelsen i Malmö 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 176 konstnärer har sökt stipendier, varav 77 män och 99 kvinnor.
Kirse Junge-Stevnsborg, konstmuseichef, redovisar för ärendet.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att fördela konstipendier i enlighet med
kulturförvaltningens förslag.
2. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerat.
Beslutsunderlag


9.

§46 Konststipendier från 2019 års avkastning från Trotzigfonden
Konststipendier och bidrag från 2019 års avkastning från
Björklundfonden

KN-2020-75
Sammanfattning

Kommunstyrelsen i Malmö 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 176 konstnärer har sökt stipendier, varav 77 män och 99 kvinnor och 93 konstnärer
har sökt bidrag, varav 42 män och 51 kvinnor.
Kirse Junge-Stevnsborg, konstmuseichef, redovisar för ärendet.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att fördela konstipendier i enlighet med
kulturförvaltningens förslag.
2. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerat.
Beslutsunderlag



§47 Konststipendier och bidrag från 2019 års avkastning från Björklundfonden
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10.

Bidrag från 2019 års avkastning Olssonfonden

KN-2020-1549
Sammanfattning

Kommunstyrelsen i Malmö förvaltar en fond, Emil Olssons minnesfond. Konstnärerna skall
vara födda och bosatta i Skåne.
Totalt 93 konstnärer har sökt bidrag, varav 42 män och 51 kvinnor.
Kirse Junge-Stevnsborg, konstmuseichef, redovisar för ärendet.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att fördela konstipendier i enlighet med
kulturförvaltningens förslag.
2. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerat.
Beslutsunderlag


11.

§48 Bidrag från 2019 års avkastning Olssonfonden
Kulturnämndens deltagande i eventet Folk och Kultur 2020

KN-2019-5679
Sammanfattning

Kulturnämnden har den 18 december 2019, § 143, beslutat om kulturnämndens
representation i konferensen Folk och kultur. Kulturnämnden har beslutat att ersättning för
förlorad arbetsförtjänst ska utgå i samband med deltagande i konferensen.
I föreliggande ärende föreslås kulturnämnden besluta att arvode i samband med konferensen
ska utgå.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden beslutar att deltagare i konferensen Folk och Kultur ska erhålla arvode i
enlighet med vad som framgår av ärendet.
2. Kulturnämnden beslutar att deltagarna återrapporterar uppdraget inom respektive
partigrupp i enlighet med vad som framgår av ärendet.
Beslutsunderlag




§49 Kulturnämndens deltagande i eventet Folk och Kultur 2020
G-Tjänsteskrivelse - arvode i samband med konferensen Folk och Kultur
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12.

§143 Kulturnämndens deltagande i eventet Folk och Kultur 2020
Anmälan delegationsbeslut KN 28 april 2020

KN-2019-5762
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.
Förslag till beslut

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






13.

Delegationsbeslut kulturanalys och stöd mars 2020
Delegationsbeslut stadsantikvarien mars 2020
Delegationsbeslut kulturdirektören mars 2020
Delegationsbeslut - Hantering av medelsfördelning inom det samlade
kulturområdet inom anledning av covid-19
Protokoll KNAU 2020-04-16
Inkomna skrivelser KN 28 april 2020

KN-2019-5751
Förslag till beslut

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








§50 Inkomna skrivelser KN 28 april 2020
Beslut från KF 200415(1971891)
Beslut från KF 200415 Reviderad Tjänsteskrivelse efter KS 200415 Tillfälligt
undantag från taxa för upplåtelse på offentlig plats(1971890)
Korrespondens beslut från KF 200415(1972110)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda
sociala obligationer
Beslut KF 200319 §70 med särskilt yttrande från (M+C), (SD) och (V)
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MN-2020-1313-Tjänsteskrivelse - Redovisning av Kemikalieplan
MN-2020-1313-Protokollsutdrag miljönämnden 2020-03-24 § 54
Skrivelse från Svenska Galleriförbundet
Beslut KSAU 200302 §133 KS AU Rörelsernas Museum – redovisning 2019 och
äskande 2021
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Rörelsernas Museum - redovisning 2019 och
anhållan 2021
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Sammanställning av Malmö stads nämnders
kompetensgap, riskanalyser och planer 2019
Beslut KS 200304 §75 med Särskilt yttrande (M+C) och (SD)
Policy för hållbar utveckling och mat
Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling
och mat
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Förslag på process och indikatorer för
uppföljning
Beslut KS 200304 §82 med Reservation (M+C) och (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Årsredovisning 2019 finskt förvaltningsområde
Beslut KS 200304 §77 med Reservation (MP) och (V)
Information om översiktsplan för Nyhamnen
Information från institutionerna
Information om planerad stängning av Meetings plus 7 maj för
säkerhetsuppdateringar
Beslut KS 200415 § 112 Tillfälliga riktlinjer för fakturering och kravverksamhet
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Tillfälliga riktlinjer för fakturering och
kravverksamhet
Beslut KS 200415 §113 med Särskilt yttrande (M) (Bilagan ej med i
protokollsutdraget)
Förslag till beslut KSAU 200414 §233
Tillämpningsföreskrifter för digitala nämndssammanträden
Instruktioner för distansdeltagande på nämndssammanträde
Gruppledaröverenskommelse 2020-03-19
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Tillämpningsföreskrifter för digitala
sammanträden

