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Ej tjänstgörande ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Oskar Månsson (M)
Albin Westermark (C)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Mats Stjernstedt (Konshallschef)
Torbjörn Nilsson (Stadsbibliotekarie)
Genc Beqiri (Personalrepresenant (Vision))
Jarl Lorensson (Kulturskolechef) §§60-61
Jesper Nordberg (Elev, kulturskolan) §§60-61
Jennie Järvå (Enhetschef) §62
Anna Gawrys (Sekreterare)
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Nicola Rabi (M)
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............................................
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§

60

Justering av protokoll

Sammanfattning

Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, 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. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Protokoll från dagens möte justeras den 7 september 2020.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
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§

61

Information från Kulturskolan

Jalle Lorensson, kulturskolechef, informerar.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.

5

§

62

Information ang. kulturstöd till det fria kulturlivet under Corona
pandemin
Jennie Järvå, enhetschef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

63

Förlängning av nuvarande Biblioteksplan samt plan för arbete
för framtagning av ny Biblioteksplan för Malmö stad

KN-2020-1350
Sammanfattning

Enligt bibliotekslagen från 2014 ska kommuner och landsting anta en biblioteksplan.
Kulturnämnden har uppdraget och huvudansvaret för framtagandet av en ny biblioteksplan
för Malmö stad. Arbetet ska ske i nära samarbete med de tre skolnämnderna och i dialog med
övriga berörda förvaltningar och aktörer i staden.
Nuvarande biblioteksplan är giltig till och med 31 december 2020. På grund av
omorganisationen 2017 då ansvaret för områdesbiblioteken flyttades över till Kulturnämnden
och det efterföljande arbetet har processen för att ta fram en ny biblioteksplan fördröjts. För
att säkerställa en kvalitativ process som möjliggör involvering och dialog föreslås därför en
förlängning av nuvarande biblioteksplan till 31 december 2021. Arbetet sker inom befintlig
budgetram.
Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att, i samverkan med andra berörda
förvaltningar, ta fram förslag på en ny Biblioteksplan för folk- och skolbibliotek i Malmö
stad, i enlighet med vad som framgår av ärendet.
2. Förslag till ny Biblioteksplan ska tillställas kulturnämnden senast i september 2021.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
3. Kommunfullmäktige förlänger nuvarande Biblioteksplans giltighetstid till 28 februari 2022.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till förslaget.
Amanda Brumark (L) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




§93 Förlängning av nuvarande Biblioteksplan samt plan för arbete för framtagning
av ny Biblioteksplan för Malmö stad
G-Tjänsteskrivelse Biblioteksplan 2021-2027
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§

64

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda
svenskfientlighet i Malmö (STK-2020-346)

KN-2020-955
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har till Malmö kommunfullmäktige lämnat en ”Motion om att utreda
svenskfientlighet i Malmö”. Kulturnämnden ska yttra sig över motionen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner yttrande och översänder det till kommunfullmäktige.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar bifall till motionen.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till arbetsutskottets förslag,
dels bifall till motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kulturnämnden har beslutat att godkänna yttrandet och översända det till kommunfullmäktige
samt att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Michael Hård af Segerstad (SD) begär omröstning.
Omröstning

Ordföranden föreslår att kulturnämnden tar ställning till båda av arbetsutskottets förslag till
beslut separat.
I första beslutsattsen föreslår ordföranden att den som vill bifalla arbetsutskottets förslag
röstar ja, den som vill yrka avslag till detsamma röstar nej.
I andra beslutsattsen föreslår ordföranden att den som vill föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen röstar ja, den som vill föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen röstar
nej.
Kulturnämnden godkänner propositionen.
Omröstning genomförs.
Vid omröstning gällande första beslutsattsen, enligt Voteringslista § 64, Första beslutsattsen,
finner ordföranden att kulturnämnden, med resultat 7-ja röster och 2-nej röster, har beslutat
att godkänna yttrande och översända det till kommunfullmäktige.
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Vid omröstning gällande andra beslutsattsen, enligt Voteringslista §64, Andra beslutsattsen,
finner ordföranden att kulturnämnden, med resultat 7-ja röster och 2-nej röster, har beslutat
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden

Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet och anmäler en reservation, bilaga
1.
Mirjam Katzin (V) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







§91 Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda
svenskfientlighet i Malmö (STK-2020-346)
G-Tjänsteskrivelse KN 200812 Svar på remiss angående Motion av Magnus Olsson
(SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö
Förslag till yttrande
Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö
Följebrev Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-09-02

Kulturnämnden
Voteringslista: §64

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i
Malmö (STK-2020-346), KN-2020-955
Ärende:

Voteringslist(or)
Första beslutsatssen
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

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

X
X
X
X
X
X
X
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X
X
2

0

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
2

0

Andra beslutsattsen

7

10

11

Bilaga 1

Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 05. KN-2020-955

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö
(STK-2020-346)
Både riksmedia och sydsvenska medier rapporterar om misshandel, rån och kränkande behandling av
ungdomar. Det som alla fallen har gemensamt är att offren har svensk bakgrund. Det bakomliggande
motivet är en rasistisk svenskfientlighet. De som rånas, hotas och misshandlas kränks just för att de
uppfattas som svenskar.
Både staten och kommunerna har under en lång tid lagt ner stora resurser att forska, motverka
diskriminering som infödda svenskar utsätter invandrare för, dock så har nästan ingen
uppmärksamhet riktats mot den diskriminering och rasism som riktas mot svenskar på grund av
deras härkomst.
Sverigedemokraterna Malmö föreslog att det nu är dags att kommunen vidtar åtgärder för att
kartlägga och motarbeta svenskfientligheten. Som en första åtgärd att kartlägga svenskfientlighetens
omfattning och karaktär och att ett förslag utarbetas för att motverka denna i Malmö. Detta borde
ingå som en naturlig del i Malmö stads värdegrundsarbete.
Kulturnämnden bedriver verksamhet över hela staden och arbetar mot rasism och diskriminering,
detta gäller dock inte rasism och diskriminering mot svenskar då motionen blev avslagen. Samtliga
partier utom Sverigedemokraterna röstade nej till att utreda och bekämpa rasismen mot svenskar. I
yttrandet som lämnats så står inte ordet rasism eller den normalt väldigt ofta förekommande frasen.
Allas lika värde. en enda gång.
Motionen tar upp det mycket allvarliga problemet med rasism som är lika illa vem det än drabbar
men enligt kulturnämnden så existerar inte den här problematiken gentemot personer med svensk
bakgrund.
Då vårt förslag inte fick gehör så reserverar vi oss mot beslutet.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att motionen skulle bifallas för att utreda och motverka rasism mot personer med svensk bakgrund.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

2020-09-02

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 2

Särskilt yttrande avseende SD:s motion om
att utreda svenskfientligheten
Kulturnämnden 2020-09-02
Vänsterpartiet anser att det svar som kulturförvaltningen har lämnat kan
förstärkas av några ytterligare noteringar.
Problemen med rasism i Malmö är dessvärre omfattande. Enligt vår
uppfattning lever vi i ett djupt rasistiskt system som grundats på århundraden
av isärhållande, kolonialism, exploatering och utrotning av grupper som
ansetts lägre stående pga ”ras”, etnicitet eller kultur. Kategoriseringens
metoder har skiftat men själva strukturen är grundad i en uppdelning mellan
”vi” och ”dem” och en hierarkisk ordning mellan dem. Rasismen är ett
strukturellt problem, men med individuella konsekvenser. Utrikes födda har
lägre inkomster, sämre boendestandard och i relation till detta kortare
livslängd. Enligt Brottsförebyggande rådet riktar sig 97 procent av de
polisanmälningar som gäller hatbrott med främlingsfientliga eller rasistiska
motiv mot personer som tillhör minoritetsgrupper i samhället. Malmö stads
egen trygghetsmätning från 2018 visar att svenskfödda Malmöbor klart oftare
känner sig trygga i sitt bostadsområde än Malmöbor som är födda i ett annat
land.
Inga system är absoluta. Det finns många personer med olika bakgrund i den
här staden som lever under förhållanden som skulle varit mycket bättre, om
vi hade haft en politik grundad på jämlikhet. Rasismen och segregeringen
skapar motsättningar som man i undantagsfall, som man t ex kan hitta i
decenniegamla artiklar och C-uppsatser, går ut över vita ”svenskar”. De
undantagen understryker dock bara en regel där det är människor som
rasifieras som dagligen får höra glåpord på bussar och i affärer, får
klädesplagg slitna i och blir spottade på, får utstå stämpling från skola,
myndigheter, i vardagskontakter, blir utsatta för övervåld från polisen och kan
till och med i vår stad - som i fallet Peter Mangs - bli beskjutna för att de har
rasifierade kroppar.

Vänsterpartiet
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Malmö som stad och Malmö stad som organisation har ett gigantiskt arbete
framför sig med att komma till rätta med rasism, orättvisor och en segregation
som ger vissa helt andra livsförutsättningar än andra. Sverigedemokraterna
vill motsatsen. De vill fördjupa skillnader och föder på att upphöja och
framstå som beskyddare av den egna gruppen. Genom att underblåsa och ge
falska svar på den oro, de motsättningar och försvårade
levnadsomständigheter som ett allt mer ojämlikt samhälle skapar, har de
förmått förskjuta det offentliga samtalet allt längre bort från anständighetens
gränser. Att nu försöka införa talet om ”svenskfientlighet” i den politiska
terminologin görs för att fördjupa idén om att den ”egna” gruppen är hotad av
”de andra”. Vänsterpartiet står istället för en politik som vill skapa rättvisa
och jämlikhet för hela Malmö, baserad på en förståelse och insikt i de
rasistiska strukturer som idag präglar staden.
Mirjam Katzin
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§

65

Remiss från Kulturdepartementet - Högre växel i
minoritetspolitiken Stärkt samordning och uppföljning Svar
senast 2020-09-04

KN-2020-2989
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till kulturnämnden skickat remiss från Kulturdepartementet - Högre
växel i minoritetspolitiken Stärkt samordning och uppföljning för yttrande.
Kulturförvaltningen delar utredarens uppfattning om att det är viktigt att åstadkomma en mer
ändamålsenlig organisering av samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken
för att bidra till en stärkt minoritetspolitik. Det är därför positivt att
uppföljningsmyndighetens uppdrag förtydligas och att rättighetsperspektiv ytterligare
konkretiseras.
Beslut

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

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Torbjörn Kastell (SD) yrkar avslag till förslaget.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut, dels avslag till detsamma.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden har beslutat att
bifalla arbetsutskottets förslag till yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Kastell (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet
(muntlig reservation).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




§90 Remiss från Kulturdepartementet - Högre växel i minoritetspolitiken Stärkt
samordning och uppföljning Svar senast 2020-09-04
G-Tjänsteskrivelse KN 200813 Svar på remiss om ny minoritetspolitik
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Arbetsutskottets förslag till yttrande
Högre växel i minoritetspolitiken Stärkt samordning och uppföljning (SOU
2020:27)
Remiss från Kulturdepartementet
Följebrev Remiss från Kulturdepartementet - Högre växel i minoritetspolitiken
Stärkt samordning och uppföljning
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§

66

Referensgrupp ateljéstipendier 2020

KN-2020-2215
Sammanfattning

Kulturnämnden har att utse en ny ledamot till referensgruppen för ateljéstipendier. Som ny
ledamot för en 3-årsperiod med start hösten 2020 föreslås Jari Malta, konstcurator.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att utse nya ledamöter i referensgruppen för ateljéstipendier för
en period om 3 år i enlighet med vad som framgår av ärendet.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag




§94 Referensgrupp ateljéstipendier 2020
G-Tjänsteskrivelse Referensgrupp för ateljéstipendier 2020
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§

67

Medborgarförslag: Upprätta veteranminnesplats

KN-2019-3204
Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att det skapas en minnesplats för att hedra de som deltagit i
nationella eller internationella militära eller civila insatser. Som plats för detta föreslås Raoul
Wallenbergs plats. Kulturförvaltningen har i dialog med fastighets- och gatukontoret (FGK)
kommit fram till att ansvaret för frågan om veteranminnesplats ligger där, då FGK redan har
uppdraget att utreda möjligheterna för en sådan.
Kulturförvaltningen har varit i kontakt med och informerat förslagsställaren.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden anser förslaget besvarat då ärendet hanteras av tekniska nämnden.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag







§92 Medborgarförslag: Upprätta veteranminnesplats
G-Tjänsteskrivelse - Upprättande av veteranminnesplats
Förslag till yttrande
Medborgarförslag: Upprätta veteranminnesplats
Medborgarförslag: Upprätta veteranminnesplats
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§

68

Sammanträdesdagar och tider för kulturnämnden och
kulturnämndens arbetsutskott 2021

KN-2020-2442
Sammanfattning

Kulturnämnden samt dess arbetsutskott ska besluta om sammanträdesdagar inför 2021.
Föreliggande förlag har tagits fram med hänsyn till kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens sammanträdesdagar samt helgdagar 2021.
Beslut

Kulturnämndens beslutar
1. Kulturnämnden fastställer sammanträdesdagar för kulturnämnden under 2021 enligt
förslag.
Yrkanden

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

Kulturförvaltningen
Stadskontoret
Beslutsunderlag




§95 Sammanträdesdagar och tider för kulturnämnden och kulturnämndens
arbetsutskott 2021
G-Förslag till sammanträdesdagar och tider 2021 (Efter AU)
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§

69

Anmälan delegationsbeslut KN 16 juni 2020

KN-2019-5765
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.
Kulturnämndens sammanträde i juni blev inställt och därför anmäls delegationsbesluten vid
sammanträdet i september (första sammanträde efter sommaruppehållet).
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag





Delegationsbeslut KN ORDF - Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag
strategi för
Delegationsbeslut stadsantikvarien maj 2020
Delegationsbeslut stadsbibliotekarien maj-juni
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§

70

Anmälan delegationsbeslut KN 2 september 2020

KN-2019-5766
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 BiM juni-augusti 2020
Anmälan av delegationsbeslut kulturhus och mötesplatser Juni 2020
Delegationsbeslut från stadsantikvarien
Delegationsbeslut från stadsantikvarien
Delegationsbeslut dataskyddssamordnare juli 2020
Delegationsbeslut kulturanalys och stöd juni - juli 2020
Delegationsbeslut kulturdirektör maj-juni 2020
Protokoll KNAU 2020-06-04
Protokoll KNAU 2020-08-20
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§

71

Inkomna skrivelser KN 16 juni 2020

KN-2019-5753
Sammanfattning

Kulturnämndens sammanträde i juni blev inställt och därför anmäls inkomna skrivelser vid
sammanträdet i september (första sammanträde efter sommaruppehållet).
Beslut

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


























§77 Inkomna skrivelser KN 16 juni 2020
Information från institutionerna juni 2020
Beslut KF 2020-05-20 §125 Handlingsplan för kulturstrategin 2019-2021, reviderad
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Handlingsplan för kulturstrategin 2019-2021
Reviderad Handlingsplan kulturstrategi 2019-2020 - giltig version
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200504 Reviderad tidplan för budget och uppföljning för
år 2020
Beslut KF 2020-05-20 § 123 Reviderad tidplan för budget och uppföljning för år
2020
Komplettering KS beslut 2020-06-03 § 194 Fria kulturlivet i Malmö - behov av stöd
under Coronapandemin
Reviderad tidplan Budget och uppföljning 2020
Beslut Arbetsgivarutskottet 2020-05-20 § 21 Lönekartläggning 2019 (STK-2020226-5)
Beslut Kommuncentral samverkan 2020-04-30 §3 Lönekartläggning 2019 (STK2020-226-1)
Bil 1-14 Förvaltningarnas analyser (STK-2020-226-3.1)
Bil 15 Medellöner BAS-intervall (STK-2020-226-3.2)
Bil 16 Analys likvärdigt arbete (STK-2020-226-3.3)
Bil 17 Analys mellan intervallen (STK-2020-226-3.4)
G-Tjänsteskrivelse Arbetsgivarutskottet 2020-05-20 Lönekartläggning 2019 (STK2020-226-2)
Rapport lönekartläggning 2019 (STK-2020-226-3)
Sacos synpunkter lönekartläggning 2019 (STK-2020-226-4)
E-post Beslut Arbetsgivarutskottet 2020-05-20 §21 Lönekartläggning 2019
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Fria kulturlivet i Malmö - behov av stöd under
Coronapandemin
Beslut KF 200429 §99
Bilaga 1- Uppföljning intern kontroll 2019
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Uppföljning av intern kontroll 2019
E-post - Beslut från KF 200429 Uppföljning av intern kontroll 2019
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Inkomna skrivelser KN 2 september 2020

KN-2019-5754
Beslut

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

























§96 Inkomna skrivelser KN 2 september 2020
E-post Beslut från KF rörande reglemente
Reglemente för kulturnämnden, reviderat
Beslut KF 200206 §16 med muntlig reservation från (M)
§362 KS AU beslut 2020-06-01 Remiss från Kulturdepartementet - Språkcentrum
för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib
E-post - Beslut KS 2020-06-03 § 203 Uppdragsdirektiv uppdrag budget 2020 struktur för samordning av större evenemang
Beslut KS 2020-06-03 § 203 Uppdragsdirektiv uppdrag budget 2020 - struktur för
samordning av större evenemang
Förslag till beslut KSAU 200518 §318 Uppdragsdirektiv uppdrag budget 2020 struktur för samordning av större evenemang
Uppdragsbeskrivelse - Inrätta en struktur för samordning av större evenemang
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Uppdragsdirektiv uppdrag budget 2020 - struktur
för samordning av större evenemang
Beslut Förstudie om segregation i Malmö med rekommendationer om fortsatta
insatser §200 KS 200603 med Särskilt yttrande (V)
E-post - Beslut §200 KS 200603 med Särskilt yttrande (V)
Beslut KS 200603 §207 Fördjupad lokaliseringsutredning för Malmö konstmuseum
med Särskilt yttrande (SD) och (C)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Fördjupad lokaliseringsutredning för Malmö
konstmuseum
Lokalförsörjningsplan Malmö stad 2020-2029
Beslut Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020-2029 KS 200603 §208 med
Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 200525 §340 Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 20202029
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020-2029
E-post - Beslut Malmöinitiativet - Flytta tillbaka Zlatans staty till Stockholm
Malmöinitiativet nr EF20190158 - Flytta tillbaka Zlatans staty till Stockholm
Beslut KS 2020-06-03 §206 med Reservation (SD) Malmöinitiativet - Flytta tillbaka
Zlatans staty till Stockholm
Reviderat Förslag till yttrande Malmöinitiativet - Flytta tillbaka Zlatans staty till
Stockholm
E-post - Program för den nationella minoriteten tornedalingar Beslut i KS 2020-0603 §215
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Program för den nationella minoriteten tornedalingar
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Revidering av Program för den nationella
minoriteten tornedalingar
Beslut KS 2020-06-03 §215 KS Revidering av Program för den nationella
minoriteten tornedalingar
E-post - Program för den nationella minoriteten sverigefinnar Beslutad i KS 202006-03 §214
Program för den nationella minoriteten sverigefinnar
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Revidering av Program för den nationella
minoriteten sverigefinnar
Beslut KS 2020-06-03 §214 KS Revidering av Program för den nationella
minoriteten sverigefinnar
E-post - Program för den nationella minoriteten judar Beslutad KS 2020-06-03
§216
Program för den nationella minoriteten judar
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Revidering av Program för den nationella
minoriteten judar
Beslut KS 2020-06-03 §216 KS Revidering av Program för den nationella
minoriteten judar
E-post - Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Beslutad i KS 2020-06-03 §217
Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Revidering av Handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö
Beslut KS 2020-06-03 §217 Revidering av handlingsplan för den nationella
minoriteten romer 2020-2022
Ny Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen från och med 1 juli
2020
E-post - KS beslut samt handlingar 2020-06-17 § 241 Malmö stads
befolkningsprognos 2020-2030
Malmö stads befolkningsprognos 2020-2030
G-Tjänsteskrivelse AU 200608 Malmö stads befolkningsprognos 2020-2030
Beslut KS 2020-06-17 §241 Malmö stads befolkningsprognos 2020-2030
KS beslut 2020-06-17 §243 Åtgärder med anledning av Covid-19
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Åtgärder med anledning av Covid-19
Beslut KS 2020-06-17 §243 Åtgärder med anledning av Covid-19
E-post - KSAU 2020-06-15 §420 Genomförande av Malmö Pride
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Genomförande av Malmö Pride
Beslut KSAU 2020-06-15 §420 Genomförande av Malmö Pride
E-post - Beslut stödpaket från Kulturrådet
Beslut stödpaket Kulturrådet 2020-06-23
Beslut stödpaket Kulturrådet 2020-06-16
Beslut stödpaket Kulturrådet 2020-06-15
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Bidraget för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av
spridningen av sjukdomen covid-19 2020-06-16 Andra fördelningen KUR
2020/7349
Bidraget för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av
spridningen av sjukdomen covid-19 Första fördelningen KUR 2020/7348
E-post - Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella
minoriteternas rättigheter Beslutad KF 200618 §149
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Policy avseende Malmö stads arbete med att
tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter
Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas
rättigheter Beslutad KF 200618
Beslut KF 2020-06-18 §149 Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose
de nationella minoriteternas rättigheter
Beslut KS 2020-07-03 §255 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2021
E-post - Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik Beslut från
KF 200618 §150
Rapport - Inventering av insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Malmö
2019
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Beslut KF 2020-06-18 §150 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
E-post - Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
(KS 2020-07-03 §255)
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
E-post - Beslut KS 2020-06-17 §254 Ansökan om bidrag för HelaMalmö
Beslut KS 2020-06-17 §254 Ansökan om bidrag för HelaMalmö
E-post - Beslut KF 2020-07-03 §166 Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Tjänsteskrivelse - Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Beslut KF 2020-07-03 §166 Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
E-post - Beslut KF 2020-07-03 §165 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2021
Beslut KF 2020-07-03 §165 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2021
Planerad stängning av Meetings plus för uppgradering till en ny version
Meetings plus stängt den 10-11 september
Information från institutionerna augusti 2020

