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§

48

Justering av protokoll

Ordföranden upplyser att vid sammanträdet, liksom vid den vidare hanteringen av varje
enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas
personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång.
Beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden, vid slutet av sammanträdet, tar upp frågan om
beslutsrätten vid hantering av ärendet Samråd kring översiktsplan för Malmö stad.
Kulturnämnden beslutar
1. Protokoll från dagens möte justeras den 1 juni 2020.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Kulturnämnden godkänner att revidera föredragningslista till dagens sammanträde så att
kulturnämnden, som sista punkt på agendan, tar ställning till frågan om beslutsrätten i ärendet
om Översiktsplanen för Malmö.
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§

49

Information från kulturförvaltningen

Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, informerar om:
- Inställda aktiviteter i samband med Sommarscen 2020: status,
- Kulturnämndens beslut om hyresrabatter: status,
- Sommarlov: planering,
- Skatteväxlingsavtalet - status.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

50

Remiss angående samrådsförslag för Renhållningsordning
2021-2030 för Burlövs kommun och Malmö stad Svar senast 31
maj

KN-2020-1712
Sammanfattning

Ett samrådsförslag gällande ny renhållningsordning 2021–2030 för Burlövs kommun och
Malmö stad är under remissförfarande. Renhållningsordningen som är uppdelad i en
Kretsloppsplan 2021–2030 samt Föreskrifter för avfallshantering, är starkt präglad av de
globala hållbarhetsmålen och föreslår insatser för ett klimatneutralt avfallssystem.
Krettsloppsplanen är uppdelad i 4 målområden. Målområde 1-förebyggande av avfall.
Målområde 2-effektiv resursanvändning. Målområde 3 - minskat spill. Målområde 4förtroende och samverkan. Samtliga målområden är väl avgränsade och sinsemellan väl
avstämda med avsikten att stärka omställningen till cirkulär ekonomi. Detta är till alla delar
föredömligt och berömvärt och ett bidrag till framtida generationer. Kulturnämnden har
därför inget att erinra i ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden har inget att erinra i ärendet.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

VA Syd

Beslutsunderlag








§56 Remiss angående samrådsförslag för Renhållningsordning 2021-2030 för
Burlövs kommun och Malmö stad Svar senast 31 maj
G-Tjänsteskrivelse: angående samrådsförslag för Renhållningsordning 2021-2030
för Burlövs kommun och Malmö stad
Föreskrifter för avfallshantering
Kretsloppsplan 2021-2030
Missiv Renhållningsordning 2021-2030
Remiss angående samrådsförslag för Renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs
kommun och Malmö stad
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§

51

Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
2020-2022

KN-2020-415
Sammanfattning

Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2016 – 2019 har reviderats. Den
reviderade handlingsplanen sträcker sig mellan 2020 – 2022 och innefattar samtliga
förvaltningar i Malmö stad. Syftet med handlingsplanen är att tillgodose den nationella
minoriteten romer i Malmö mänskliga rättigheter i enlighet med nationell
minoritetslagstiftning, det vill säga att ge romer möjlighet till delaktighet och inflytande i
samhället, motverka diskriminering och utsatthet samt skydda och främja kultur och språk.
Efter remissrundan skickas handlingsplanen nu till kulturnämnden för beslut som därefter
översänder handlingsplanen till kommunstyrelsen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner för egen del revideringen av Handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö 2020 – 2022 i enlighet med kulturförvaltningens förslag.
2. Kulturnämnden godkänner Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
2020 – 2022.
3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
4. Kommunstyrelsen godkänner Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
2020 – 2022.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar att första beslutsattsen revideras så att det framgår att
kulturnämnden godkänner revideringen av Handlingsplanen för den nationella minoriteten
romer för egen del. I övrigt yrkar Frida Trollmyr (S) bifall till förslaget.
Torbjörn Kastell (SD) yrkar avslag till förslaget.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till det av Frida Trollmyr reviderade förslaget.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till det av Frida Trollmyr reviderade förslaget.
Amanda Onsberg Brumark (L) yrkar bifall till det av Frida Trollmyr reviderade förslaget.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till det av Frida Trollmyr
reviderade förslaget, dels avslag till detsamma. Ordföranden ställer förslagen mot varandra
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och finner att kulturnämnden har beslutat bifalla till det av Frida Trollmyr
reviderade förslaget.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Kastell (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet och
lämnar in en skriftlig reservation (bilaga 1).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag


























§57 Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
G-Tjänsteskrivelse- handlingsplan för den nationella minoriteten romer
Handlingsplan efter remissrunda 2020-05-08
Beslut §113 Arbetsmarknads-och socialnämnden 20-04-30 med reservation (SD)
gällande Remiss om Handlingsplanen för den nationella minoriteten romer i Malmö
2020-2022
Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande
Beslut Förskolenämnden 20-04-29 med särskilt yttrande (V) och (SD) gällande
Remiss angående handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
2020-2022
Förskolenämndens yttrande
G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden
Beslut HVON 20-04-28 med reservation (SD) gällande Remiss om Handlingplans
för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens yttrande
Beslut TN 20-04-21 med reservation (SD) och (MP) samt särskilt yttrande (V)
gällande Remiss om Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
2020–2022
Tekniska nämndens yttrande
Protokollsutdrag § 64 Grundskolenämnden 20-04-21
Yttrande GRN 20-04-21 gällande remiss om handlingsplanen för den nationella
minoriteten romer 2020-2022
Ordförandedelegationsbeslut Servicenämndens yttrande på Remiss om
Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Servicenämndens Yttrande
§51 Beslut GNV godkännande av förslag till yttrande över remiss
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande
§45 FRN beslut med särskilt yttrande från SD
Fritidsnämndens yttrande
Miljönämnden 2020-04-21 Kompletterande protokollsutdrag § 72 med reservation
(SD)
Miljönämndens yttrande
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden §80 200326
Stadsbyggnadsnämndens yttrande
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§39 KOLL Remiss - Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
2020-2022
G-Tjänsteskrivelse KOLL 200325 Remiss - Handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Protokollsutdrag funktionstödsnämnden 200427 (§46)
Funktionsstödsnämndens yttrande
Remissversion: Föreslagen handlingsplan för samtliga förvaltningar

Paragrafen är justerad
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§

52

Ekonomisk rapport för kulturförvaltningen (vår 2020)

KN-2020-1900
Sammanfattning

I den första ekonomiska prognosen för 2020 lämnar kulturnämnden ingen avvikelse på helår
jämfört med budget.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner ekonomisk prognos (vår 2020).
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





§58 Ekonomisk rapport för kulturförvaltningen (vår 2020)
G-Tjänsteskrivelse- Ekonomisk prognos 2020
Ekonomisk prognos 2020 Kulturnämnden
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§

53

Begäran om kommunbidrag till Naturum

KN-2020-1766
Sammanfattning

2017 påbörjades ett utvecklingsarbete med syfte att utöka Marinpedagogiskt Center med ett
naturum. Marinpedagogiskt Centers pedagogiska verksamhet vänder sig i dag främst mot
skolor. Med etableringen av naturum Öresund förstärks verksamheten som är riktad till
allmänheten.
Naturum Öresund invigdes den 25 april i en mindre omfattning på grund av situationen med
covid-19. En större invigning för allmänheten planeras till hösten 2020.
Driftskostnaden för naturum Öresund med 1 000 timmars öppethållande, anpassade till högoch lågsäsong enligt förslaget, beräknas till 950 000 kr per år. Beräknat antal besökare till det
nya naturum Öresund förväntas bli mellan 80 000–100 000 per år.
Beslut

Kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett ökat årligt kommunbidrag med
950 000 kr för driften av naturum Öresund.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




§59 Begäran om kommunbidrag till Naturum
G-Tjänsteskrivelse-naturum Öresund
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§

54

Fria kulturlivet i Malmö – behov av stöd under corona-pandemin

KN-2020-1916
Sammanfattning

Många fristående kulturaktörer har drabbats hårt av Corona-pandemin. Marginalerna är små,
arrangemang ställs in och biljett- och turnéintäkter uteblir. Utifrån en kartläggning och
behovsanalys föreslås att Malmö stad avsätter resurser för ett tillfälligt ekonomiskt stöd till
särskilt utsatta kulturaktörer. Stödet bör vara ett komplement till övriga insatser från
kulturnämnden och till statliga och andra stödåtgärder.
Jennie Järvå, enhetschef, samt Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden avsätter 1 000 000 kr för särskilt stöd till det fria kulturlivet med anledning
av Corona-pandemin.
2. Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att verkställa beslut i enlighet med vad som
framkommer i ärendet.
3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
4. Kommunstyrelsen anslår 3 000 000 kr till kulturnämnden för stöd till det fria kulturlivet
med anledning av Corona-pandemin.
5. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till förslaget.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar bifall till förslaget.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till förslaget.
Amanda Onsberg Brumark (L) yrkar bifall till förslaget.
Reservationer och särskilda yttranden

Michael Hård af Segerstad (SD) och Torbjörn Kastell (SD) lämnar in ett särskilt yttrande
(bilaga 2).
Nicola Rabi (M) och Cornelia Röjner (M) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga 3).
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




§60 Fria kulturlivet i Malmö – behov av stöd under corona-pandemin
Arbetsutskottets förslag till beslut

Paragrafen är justerad
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Bilaga153
Särskilt yttrande
Kulturnämnden 2020.05.28
Ärende: 7 Fria Kulturlivet i Malmö - behov av stöd under coronapandemin
Kulturförvaltning skriver i sitt yrkande att ”Kulturnämnden avsätter 1 000 000
kr för särskilt stöd till det fria kulturlivet med anledning av Corona-pandemin.”
Dock framgår det inte i yrkandet vem som definieras under paraply-begreppet
det fria kulturlivet. Även saknas information kring hur ansökningsprocessen går
till, samt vilka riktlinjer förvaltningen ska använda sig av i urvalsarbetet.
Vi inom den borgliga gruppen anser att riktlinjer och tydlighet kring vilka som
är berättigade till stöd samt hur processen kommer att gå till är något som borde
framgå i beslutet.
Nicola Rabi (M)

Cornelia Röjner (M)

Med instämmande av
Oskar Månsson (M)

Albin Westermark (C)
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§

55

Framflyttad tidplan för utredningen av utveckling av stödet till
det fria kulturlivet

KN-2020-1899
Sammanfattning

Kulturnämnden beslutade 2019-06-25 om utredningsdirektiv för utveckling av stödet till det
fria kulturlivet (KN-2019-2510). Utredningen omfattar flera komplexa frågor av olika
karaktär. Enligt angiven tidplan ska återrapportering ske senast i maj 2020.
Kulturförvaltningen ser behov av en förlängd tidsram för utredningen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att tidsramen för utredningen av utveckling av stödet till det fria
kulturlivet förlängs till hösten 2020, enligt vad som föreslås i ärendet.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
Beslutsunderlag




§61 Framflyttad tidplan för utredningen av utveckling av stödet till det fria
kulturlivet
G-Tjänsteskrivelse Framflyttad tidplan för utredning om kulturstöd
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§

56

Utredningsdirektiv - Ungdomens Hus, förlängning

KN-2019-2805
Sammanfattning

Kulturnämnden har genom sitt beslut 2019-08-28, §89, uppdragit till kulturförvaltningen att
till 2019-12-31 genomföra en utvärdering av Ungdomens hus. Kulturförvaltningen föreslår
att utredningens resultat återrapporteras till kulturnämnden senast i september 2020.
Kulturförvaltningen har kommit långt i arbetet med utredningen. Arbetet genomförs av en
intern utredare inom befintliga budgetramar. Dialog med berörda förvaltningar, det fria
kulturlivet, samt övriga relevanta aktörer i civilsamhället har genomförts, analyserats och
sammanställts. Kulturförvaltningen har under hösten 2019 och delar av våren 2020 haft tre
vakanta tjänster inom området lokaler, drift och säkerhet. Tjänsterna är tillsatta, men resurser
för att genomföra utredningen har varit knappa. Vidare har sjukdom och prioriteringar
knutna till krisledningsarbetet med Covid-19 bidragit till att utredningen försenats.
Kulturförvaltningen föreslår därför att utredningens resultat återrapporteras till
kulturnämnden senast i september 2020.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att utredningens resultat ska återrapporteras till kulturnämnden
senast i september 2020.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
Beslutsunderlag




§62 Utredningsdirektiv - Ungdomens Hus, förlängning
G-Utredningsdirektiv - Ungdomens Hus, förlängning
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§

57

Anmälan delegationsbeslut KN 27 maj 2020

KN-2019-5764
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.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag









Protokoll KNAU 2020-05-14
Delegationsbeslut kulturdirektör mars-april 2020
Delegationsbeslut konstmuseichefen jan-april 2020
Delegationsbeslut stadsantikvarien april 2020
Delegationsbeslut kulturnämndens ordförande - tillfälligt ändrade öppettider på
Garaget med anledning av Corona-pandemin
Delegationsbeslut BiM mars-april 2020
Delegationsbeslut kulturanalys och stöd april 2020
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§

58

Inkomna skrivelser KN 27 maj 2020

KN-2019-5752
Beslut

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



























§63 Inkomna skrivelser KN 27 maj 2020
Information från institutionerna
Bilaga till Årsredovisning 2019 - Uppföljning budgetuppdrag 2019
Årsredovisning 2019 Malmö stad
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Årsredovisning 2019 Malmö stad
Beslut KF 200429 §98 med Särskilt Yttrande från (V), (MP) och (M)
Beslut KSAU 200427 §274 Skrivelse med anledning av noden för gestaltad livsmiljö
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Skrivelse till Kulturdepartementet angående
noden för gestaltad livsmiljö
Skrivelse med anledning av noden för gestaltad livsmiljö_med underskrifter
KSAU beslut 200427 § 257 Avtal rörande Institutet för studier i Malmös historia
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Avtal rörande institutet för studier i Malmös
historia
Beslut 2020-04-22 sammanträde med arvodeskommitténs presidium om arvoden
vid sammanträden på distans
Skrivelse till Sveriges kommuner och regioner från Svenska Galleriförbundet med
anledning av Covid-19
Svar på skrivelse från Svenska Galleriförbundet
Skrivelse till kulturdepartementet med anledning av noden för gestaltad livsmiljö på
Form/Design Center
KS beslut 2020-04-15, § 118
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200323 Uppföljning av beviljade medel till Fryshuset
2019
KS beslut 2020-04-15, § 122 Redovisning av medel beviljade till insatser för
jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter
2019
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Redovisning av beviljade medel
KS beslut 2020-04-15 § 116 med Reservation (V), (SD) och Särskilt yttrande (C)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Ansökan om medel för Malmö Pride 2020 med
sikte på 2021
Beslut KS 200415 §123 med Särskilt yttrande (V), (MP) och (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Återrapportering utvärdering av Malmö stads
arbete med jämlik hälsa med Malmökommissionen som hävstång
Beslut KS 200415 §134 med Reservation (V) och Särskilt yttrande M+C), (SD) och
(MP)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Personalredovisning 2019
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Personalredovisning 2019
KS beslut 2020-04-15, § 116 Ansökan om medel för Malmö Pride 2020 med sikte
på 2021
Beslut KS §169 Rörelsernas Museum - förslag på utformning av permanent
verksamhet (uppdrag, organisation samt finansiering) med Särskilt yttrande (SD)
E-post - KSAU beslut 200427 § 257 Avtal rörande Institutet för studier i Malmös
historia
G-Tjänsteskrivelse - Rörelsernas museum Förslag till permanent verksamhet
KN-2020-135 Rörelsernas Museum - förslag på utformning av permanent
verksamhet (uppdrag, organisation samt finansiering)
Svar på Tjänstepersonsremiss Miljöprogram 2021-2030
Arvodesregler förtroendevalda beslut KF 181220 gällande från 20190101
Beslut arvodeskommittén §4 2020-05-06
Tillämpningsföreskrifter för arvodesreglerna
Beslut KS 200506 §172
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Uppdrag om utredning av stadsarkivets
myndighetsutövning samt finansiering av stadsarkivets verksamhet 2020 och 2021
Beslut KS 200506 §166 med Särskilt yttrande (M+C) och (MP)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Redovisning av genomfört arbete 2019 samt
förslag till reviderad handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös
roll som framtidens kuststad
Handlingsplan Malmö framtidens kuststad reviderad 200211
Protokoll förvaltningsråd 2020-05-11
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§

59

Översiktsplan för Malmö, samråd. Svar senast 22 juni

KN-2020-1440
Sammanfattning

Ordföranden informerar att i samband med det rådande läget med Corona-pandemin
behöver nämnderna ta ställning till om och hur sammanträdena ska hållas för att fortsatt
kunna upprätthålla verksamheten men även minska riskerna för smittspridning. Med tanke på
att kulturnämnden inte planeras behöva behandla fler är 5 ärenden under sitt juni
sammanträde (varav ett av dessa ärenden behöver, tidsmässigt, hanteras i juni) föreslår
ordförande att nämnden, vid slutet av sammanträdet, tar ställning till frågan om beslutsrätten
i ärendet om samråd gällande Översiktsplanen för Malmö stad kan delegeras från
kulturnämnden till kulturnämndens arbetsutskott.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Beslutsrätten i ärendet Översiktsplanen för Malmö-samråd stad delegeras från kulturnämnden
till kulturnämndens arbetsutskott.

