1

Malmö stad

Kulturnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 13:00-16:15

Plats

Fritidsförvaltningen, Amiralsgatan 20, vån 2

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S)
Christina Melin Dahlvid (S)
Cornelia Björklund Röjner (M) §§73-77, §§79-90
Michael Hård af Segerstad (SD)
Hanna Margareta Granér (V)
Oskar Månsson (M) §78
Lillebror Bruér (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Pontus Månsson (L)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Oskar Månsson (M) §§73-77, §§79-90
Albin Westermark (C) §§73-76

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anna Gawrys (sekreterare)
Anna Nystedt (Kommunikationschef)
Mohammed Hechme (Planeringsekreterare)
Mats Stjernstedt (Konsthallschef)
Anne Mattsson (Ekonomichef) §§75-76
Linda Johansson (Enhetschef) §75
Carina Olsson (Enhetschef) §§77-78
Julia Brandelius (Utecklingssamordnare) §78
Genc Beqiri (Personalrepresentant (Vision))

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§§73-90

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna Gawrys
Ordförande

...........................................

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

...........................................

Nicola Rabi (M)

…………………………………

2

ÄRENDELISTA
§73
§74
§75
§76
§77
§78
§79
§80
§81
§82
§83
§84
§85
§86
§87
§88
§89
§90

Justering av protokoll
Information om kulturverksamheten sommaren 2020
Delårsrapport 2020
Budgetskrivelse 2021
Lokalbehovsplan 2021 - 2035
Utredning av Ungdomens Hus
Remiss angående Utredning om visselblåsarfunktion i Malmöstad Svar senast 30
september 2020
Remiss angående Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla
beslut Svar senast 30 september
Remiss - Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 Svar senast 202010-01
Remiss - Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmåncykel
Intern kontroll - kommungemensamt granskningsområde "Röjande av sekretess"
Medborgarförslag - etablera en urbankonsthall i Malmö
Medborgarförslag gällande kartmaterial över varvsområdet
Förslag om antirasistiskt monument
Medborgarförslag på offentlig konst - Konstnärlig gestaltning av Elma
Danielssons gärning
Val av dataskyddsombud för kulturnämndens verksamhetsområde
Anmälan delegationsbeslut KN 23 september 2020
Inkomna skrivelser KN 23 september 2020

3

§

73

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 30 september 2020.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (S) att jämte ordföranden justera protokollet.
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§

74

Information om kulturverksamheten sommaren 2020

Hanna Sjöberg, avdelningschef, informerar.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

75

Delårsrapport 2020

KN-2020-3557
Sammanfattning

Delårsrapport syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av
utvecklingen av verksamhet och ekonomi i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall
för året. Rapporten omfattar en avstämning av kommunfullmäktiges mål, budgetuppdrag
samt ett delårsbokslut per utgången av augusti månad samt en prognos för helåret 2020.
Bedömningen är att kulturnämndens verksamheter hittills under året har uppfyllt sitt
grunduppdrag i reglemente och lagstiftning. Trots vårens många utmaningar och stora
omställningar kopplade till pandemin har organisationen fortsatt att utvecklas och samarbeten
både inom organisationen och med andra förvaltningar och externa aktörer har stärkts.
Anne Matsson, ekonomichef, samt Linda Johansson, enhetschef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner delårsrapporten 2020.
Yrkanden

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

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







§100 Delårsrapport 2020
Kompletterad G-Tjänsteskrivelse delårsrapport 2020
Delårsrapport 2020 Kulturnämnden
Bilaga 1, Kulturnämndens prognos DR 2020
Bilaga 2, Kulturnämndens resultat jan-aug DR 2020
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§

76

Budgetskrivelse 2021

KN-2020-3559
Sammanfattning

Föreliggande förslag till budgetskrivelse 2021 har sammanställts av kulturförvaltningen.
Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför beredning av
budget 2021.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner den av arbetsutskottet reviderade Budgetskrivelsen 2021.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Hanna Granér (V) yrkar avslag till förslaget.
Amanda Brumark (L) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång

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

Hanna Granér (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en reservation (bilaga 1).
Nicola Rabi (M) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga 2).
Beslutsunderlag





§101 Budgetskrivelse 2021
Kompletterad G-Tjänsteskrivelse - Budgetskrivelse 2021
Kompletterad budgetskrivelse 2021
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Bilaga 1

Reservation budgetskrivelsen
Kulturnämnden 2020-09-23
Vänsterpartiet tycker att budgetskrivelsen på många sätt är bra för att den
lyfter det kompensatoriska perspektivet i kulturnämndens verksamhet och
planerar för satsningar på utveckling av verksamheter som är viktiga,
särskilt för barnen i Malmö stad. Vi tycker också att det är positivt att
skrivelsen pekar på behovet av en fullständig demografisk uppräkning för
nämndens verksamhet, vilket krävs om man ska betrakta kultur som välfärd,
i enlighet med våra mål. Vi tycker dock att satsningarna på framför allt El
Sistema och Allaktivitetshus på fler skolor inte är tillräckligt ambitiösa. Det
går för långsamt och budgetskrivelsen borde ännu tydligare ha pekat på
värdet och behoven av att satsa mer medel på dessa verksamheter.
Vi yrkade också på att en mening om att tillsätta medel till att bevara den
statliga satsningen på Rörelsernas museum i kommunal regi, nu när
regeringen har dragit tillbaka sitt stöd. Den verksamhet som byggts upp på
Rörelsernas museum under de senaste åren är unik för Sverige och har varit
framgångsrik i att knyta band till civilsamhället och skapa rum för samtal
och möten som inte annars finns i staden. Vi i Vänsterpartiet anser att det
går att prioritera denna verksamhet och driva de delar som bedöms viktigast
för Malmö stad vidare i någon form. På det viset kan vi ta tillvara allt som
byggts upp av engagerade medarbetare och deltagare från civilsamhället de
senaste fem åren. Vi ser med oro på hur styret kommer att möta de besvikna
rörelser som haft ett hopp om en plats och ett erkännande i staden.

Vänsterpartiet
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Kulturnämnden bör därför äska medel för att driva vidare den fina
verksamheten på Rörelsernas museum i någon form i egen regi.

Hanna Granér
Mirjam Katzin
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Bilaga 2
Särskilt yttrande
Kulturnämnden 2020.09.23
Ärende: 4 Budgetskrivelse 2021
I budgetskrivelsen lyfts fram många parametrar som säkerställer att kommunens
kulturutbud blir tillgängligt till Malmös medborgare. En sådan parameter som vi i den
moderata och centerpartistiska gruppen anser får för lite utrymme i budgetskrivelsen
och har varit en negativ faktor för kulturnämndens verksamhet tidigare är frågan om
trygghet och säker miljö. Att kulturverksamheten upplevs som en trygg miljö är
fundamentalt för att kulturutbudet blir och förblir tillgängligt för stadens invånare.
Den borgerliga grupp anser därför att frågan om trygghet borde vara tydligare och
genomgående i hela budgetskrivelse

Nicola Rabi (M)

Cornelia Röjner (M)

Med instämmande av
Oskar Månsson (M)

Albin Westermark (C)
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§

77

Lokalbehovsplan 2021 - 2035

KN-2020-3115
Sammanfattning

Förvaltningens lokalbehovsplan är ett verktyg som ligger till grund för arbetet med
lokalutvecklingen utifrån Malmöbornas och verksamheternas framtida behov.
Lokalbehovsplanen anger riktning och prioritering för kulturnämndens planering framåt.
Lokalbehovsplanen utgör grunden för kulturnämndens lokalförsörjningsarbete och som
underlag till kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan för hela Malmö stad och sträcker sig
från 2021–2035. Planen ska även beskriva nya och förändrade lokalbehov, samt möjliga
effektiviseringar och visa på behov av fördjupade utredningar som är av strategiskt intresse
för Malmö stad.
Carina Olsson, enhetschef, redovisar för förslaget.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner den av arbetsutskottet reviderade Lokalbehovsplanen 2021–
2035.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Cornelia Röjner (M) yrkar bifall till förslaget.
Amanda Brumark (L) yrkar bifall till förslaget.
Hanna Granér (V) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag






§102 Lokalbehovsplan 2021 - 2035
G-Tjänsteskrivelse - Lokalbehovsplan 2021 - 2035
Reviderad Lokalbehovsplan 2021-2035 stratsys
Bilaga Lokalförteckning 20200918

11

§

78

Utredning av Ungdomens Hus

KN-2019-2805
Sammanfattning

Kulturnämnden har genom beslut uppdragit åt kulturförvaltningen att genomföra en
utvärdering av Ungdomens hus. Olika aktiviteter har genomförts som ligger till grund för
utredningen bl a nulägesbeskrivning av verksamheter i huset samt en omvärlds- och
behovsanalys. Dialog har även skett med andra förvaltningar, det fria kulturlivet, barn och
unga i staden samt relevanta aktörer i civilsamhället. I utredningsdirektivet fick
kulturförvaltningen i uppdrag att presentera tre olika alternativ.
Med anledning av FN:s konvention om barnens rättigheter har barnrättsperspektivet
inkluderats i utredningen.
Julia Brandelius, utvecklingssamordnare, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner den av arbetsutskottet reviderade rapporten.
Jäv

Cornelia Björklund (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag









§103 Utredning av Ungdomens Hus
G-Tjänsteskrivelse - Utredning av Ungdomens hus verksamhet
Reviderad Utredning av Ungdomens hus verksamhet
§89 Utredningsdirektiv - Ungdomens Hus
Av kulturnämnden antaget: Direktiv för utredning av Ungdomens hus verksamhet
G-Utredningsdirektiv - Ungdomens Hus, förlängning
§56 Utredningsdirektiv - Ungdomens Hus, förlängning
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§

79

Remiss angående Utredning om visselblåsarfunktion i
Malmöstad Svar senast 30 september 2020

KN-2020-1379
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
möjligheterna för införandet av ett anonymt system för visselblåsare, utifrån bifall till en
motion av Helena Nanne (M). Stadskontoret har utrett möjligheten för införandet av ett
anonymt system för visselblåsare utifrån de faktorer som redovisades i ärendet till
kommunfullmäktige.
Kulturförvaltningen anser sammantaget att utredningens förslag om införande av en
visselblåsarfunktion är tydligt och väl genomarbetat. Kulturförvaltningen ställer sig därför
bakom förslaget att Malmö stad inrättar en visselblåsarfunktion.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag till yttrande.
Yrkanden

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag












§104 Remiss angående Utredning om visselblåsarfunktion i Malmöstad Svar senast
30 september 2020
G-Tjänsteskrivelse - Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad
Förslag till yttrande - Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad
Beslut KSAU 200511 §307
Komplettering angående remisstid
Information om remissfrist
Beslut KSAU 200302 §135
Följebrev - Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Utredning om visselblåsarfunktion
Utredning om visselblåsare 2020-02-17
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§

80

Remiss angående Motion av Måns Berger (MP) om
hållbarhetsanalys inför alla beslut Svar senast 30 september

KN-2020-1403
Sammanfattning

Måns Berger (MP) har i en motion 2020-02-04 lämnat förslag kring behovet av att införa
ha°llbarhetsanalyser inför alla beslut i staden. Kulturnämnden har beretts möjlighet att yttra
sig över remissen. Kulturnämnden ser positivt på motionärens vilja att stadens konkret ska
verka för de Globala målens uppfyllande i Malmö stad. Nämndens uppfattning är dock att
obligatoriska hållbarhetsanalyser inför samtliga beslut i stadens nämnder inte är rätt väg att gå.
Agenda 2030 är numera integrerade i Malmös kommunfullmäktigemål och är därmed redan
en del av stadens arbete med mål och uppföljning. Utöver det finns Malmö stads antagna
”Strategi för Malmö stads långsiktiga arbete med Agenda 2030” som syftar till öka stadens
förmåga att omsätta de Globala målen i lokalt utvecklingsarbete. Kulturnämnden anser att
detta arbete idag är ändamålsenlig och därför inte behöver kompletteras ytterligare. Att införa
obligatoriska hållbarhetsanalyser skulle även riskera att medföra ett mycket omfattande
byråkratiskt merarbete, vilket går emot den politiska viljeriktningen i staden om att minska
onödig administration.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande och översänder det till
kommunfullmäktige.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Reservationer och särskilda yttranden

Gustav Svanborg Edén (MP) anmäler följande protokollsanteckning:
Motionen om att nämndsbeslut ska föregås av en hållbarhetsanalys innebär en försäkran om
att det viktiga och beslutade hållbarhetsarbetet faktiskt genomförs. Det innebär inte orimlig
extra administration eftersom inget merarbete behövs om arbetet med hållbarhetsanalys är
genomfört. Om en analys ej är applicerbar kan detta enkelt redovisas i gällande ärende.
I Malmö Stads ärendehandbok finns förvaltningsövergripande instruktioner om att
handläggare skall göra konsekvensbedömningar ur såväl miljöhänseende som jämställdhet
och jämlikhet vid handläggning av nämndsärenden. Dock saknas idag tydliga instruktioner
för hur detta ska implementeras. Hur arbetet med hållbarhetsanalyser ska tillämpas behöver
förtydligas. Motionen innebär en metod för att försäkra att det viktiga arbetet faktiskt
genomförs och synliggörs för politiska beslutsfattare. Av dessa anledningar står Miljöpartiet
bakom motionen.
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Miljönämndens yttrande i ärendet lyfter att det inte finns tydliga direktiv för hur Miljöpolicyn
ska hanteras av handläggare. Miljöpartiet ser positivt på att yttrandet lyfter problematiken
med implementeringen av miljöpolicyn och menar att Kulturnämndens yttrande borde
kompletterats av liknande kommentarer.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag







§105 Remiss angående Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför
alla beslut Svar senast 30 september
G-Tjänsteskrivelse Motion om hållbarhetsanalys inför alla beslut
Förslag till yttrande Motion om hållbarhetsanalys inför alla beslut
Följebrev Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut
Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut
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§

81

Remiss - Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Svar senast 2020-10-01

KN-2020-2816
Sammanfattning

Miljönämnden har tagit fram ett förslag till ett nytt miljöprogram för Malmö stad 2021 –
2030. Kulturförvaltningens enhet för lokal och säkerhet har granskat förslaget till nytt
miljöprogram och gjort ett förslag till yttrande för nämnden att ta ställning till.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag till yttrande.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till förslaget.
Hanna Granér (V) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång

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

Hanna Granér (V) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga 3).
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation
(bilaga 4).
Gustav Svanborg Edén (MP) anmäler följande protokollsanteckning:
Arbetet med Malmö Stads Miljöprogram ramar in målbilden för Malmös miljöarbete framåt.
Malmö behöver ta stora kliv framåt för att reducera Malmös miljöpåverkan och för detta
behövs tydliga målsättningar där ansvar kan utkrävas. För detta krävs mätbarhet. Miljöpartiet
anser att indikatorerna i Miljöprogrammet behöver specificeras och förtydligas.
Ökningar och minskningar innebär viktiga riktvärden, men etablerar inte en tillräcklig
ambitionsnivå för den omställning staden behöver göra. Vi vänder oss även specifikt emot
vissa av planens målvärden och vill exempelvis se att andelen grönyta per capita skall öka och
att resor med bil ska minska. Vidare anser vi att planen kompletteras av ett mål om ekologisk
skolmat, energieffektivisering, en pollineringsplan för pollineringsinfrastruktur och strategi
för länkande av stadens gröna stråk. Vill även se att planen har en målsättning för hur
samverkan ska ske med externa aktörer för att minska utsläpp från staden som geografi.
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Risken med ett alltför ospecificerat Miljöprogram är att stadens ambitionsnivå faller till
minsta möjliga insats i rätt riktning. Miljöpartiet vill se en tydligare målbild med mer specifik
mätbarhet för att ge staden bättre underlag för att kunna prioritera sitt miljöarbete och
hållbara omställningar .
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag










§106 Remiss - Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 Svar senast
2020-10-01
G-Tjänsteskrivelse - Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Förslag till yttrande - Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Protokollsutdrag miljönämnden 2020-06-17 § 110 inkl särskilt yttrande från
Moderaterna och Vänsterpartiet och reservation från Sverigedemokraterna
Remiss
Remissutgåva - Miljöprogram 2021-2030
Sändlista
E-post - Remiss Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030

17

Bilaga 3

Särskilt yttrande - förslag till Miljöprogram
Kulturnämnden 2020-09-23
Vänsterpartiet tycker att det är bra att ett nytt miljöprogram tas fram för att
Malmö ska kunna utvecklas mer hållbart, och kunna uppnå de mål som FN
uppsatt i Agenda 2030. Vi hade dock gärna sett mer konkreta mål för varje
år, för att garantera att utvecklingen inte bara går åt rätt håll, utan att de
långsiktiga mål som satts upp faktiskt kommer att uppnås i tid. Den globala
uppvärmningen måste begränsas nu, och Malmö måste dra sitt strå till
stacken. Det handlar om internationell solidaritet, och solidaritet med
kommande generationer.
Vi vill också peka på solidaritet inom Malmö som stad, även om utsläpp
minskar i sin helhet är det stora skillnader i exempelvis luftkvalitén mellan
olika delar i Malmö. Alla har rätt till en bra miljö och detta borde även göras
tydligt i programmet. Vi vill även tillägga att vi vill se mer åtgärder för att
begränsa bilismen i staden, annars kommer vi aldrig nå målen med renare
luft och mindre buller - om vi vill att det ska gälla för ALLA Malmöbor.

Hanna Granér
Mirjam Katzin

Vänsterpartiet
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Bilaga 4

Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 09. KN-2020-10-01

Remiss- Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom Förslaget till Miljöprogram för Malmö stad. Våra största
invändningar gäller bland annat den förtätning som förespråkas. Staden växer och lösningen på detta
är inte att förtäta. Att öka antalet människor på en yta har sina begränsningar. Vi ser redan i
områden idag med en hög befolkningstäthet hur områdets attraktivitet minskar och de sociala
problemen ökar. Vi har även invändningar om hur Miljöprogrammet ser på bilismen. Enligt oss så
måste samtliga trafikslag få plats i vår stad även bilen. Drömmen om att leveranser i någon större
utsträckning skall ske med lådcykel kommer aldrig att besannas. För många malmöbor så är bilen ett
måste för att få vardagen att gå ihop och i Malmös utveckling för framtiden så skall bilen ingå som en
naturlig del i stadsbilden.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Avslag på remissvaret.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Lillebror Bruér(SD)

2020-09-23

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

82

Remiss - Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmåncykel

KN-2020-2886
Sammanfattning

Stadskontoret har, tillsammans med serviceförvaltningen och miljöförvaltningen, tagit fram
ett förslag till en ny mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer och ett förslag till en
modell för Malmö stad att genomföra klimatväxling samt ett förslag till en miljö- och
hälsofrämjande åtgärd i form av möjlighet till förmånscykel för Malmö stads medarbetare.
Kulturförvaltningens HR-avdelning, enhet för lokal och säkerhet samt enhet för strategi och
kvalitet har tillsammans granskat förslagen och gjort ett förslag till yttrande.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag till yttrande.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Lillebror Bruér (SD) yrkar avslag till förslaget.
Beslutsgång

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

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation
(bilaga 5).
Gustav Svanborg Edén (MP) anmäler följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet vill föra till protokollet att klimatkompensationen borde fastslås till 100% istället
för 50% för resor med flyg eller privat bil.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



§107 Remiss - Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag
till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmåncykel
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G-Tjänsteskrivelse - Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmåncykel
Förslag till yttrande
Beslut KSAU §421 Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer,
förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, klimatväxlingsmodell och förmånscykel
Remiss - Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmåncykel
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Bilaga 5

Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 10. KN-2020-2886

Remiss – Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom förslaget då vi anser att införandet av en klimatväxlings
avgift på 50 procent av resans pris som skall användas till en subventionering av
kollektivtrafikresande och beteendeförändrade och miljöfrämjande insatser är en dålig idé. Förslaget
är diffust och tar ingen hänsyn till att anställda skall kunna genomföra sina arbetsresor så snabbt som
möjligt för att sedan kunna utföra sina arbetsuppgifter på snabbaste och enklaste sätt. Istället vill
förslaget att personalen skall promenera, cykla och åka kollektivt istället för att utföra sina
arbetsuppgifter. Förslaget är mycket ineffektivt. Att ha en internskatt på hela 50 procent är direkt
orimligt. När det gäller förmånscykel så tror vi att de som arbetar i förvaltningen har den finansiella
möjligheten att kunna köpa en cykel själv om intresse finnes.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Avslag på remissvaret

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Lillebror Bruér (SD)

2020-09-23

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

83

Intern kontroll - kommungemensamt granskningsområde
"Röjande av sekretess"

KN-2020-3784
Sammanfattning

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-09-11 (STK-2019-1094) ska en granskning kopplad till
risk för röjande av sekretess genomföras under 2020.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens redovisning av granskning kring röjande
av sekretess.
Yrkanden

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





§108 Intern kontroll - kommungemensamt granskningsområde "Röjande av
sekretess"
G-Tjänsteskrivelse Intern kontroll - kommungemensam granskning kring röjande
av sekretess
Bilaga 1. Uppföljning av gemensam granskning - Röjande av sekretess
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§

84

Medborgarförslag - etablera en urbankonsthall i Malmö

KN-2019-4955
Sammanfattning

Medborgarförslag där förslagsställaren vill etablera en urbankonsthall i Malmö.
Beslut

Kulturnämnden beslutar att lämna yttrande enligt arbetsutskottets förslag.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till förslaget.
Cornelia Röjner (M) yrkar bifall till förslaget.
Hanna Granér (V) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång

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

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet (muntlig reservation).
Beslutsunderlag









§109 Medborgarförslag - etablera en urbankonsthall i Malmö
G-Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag: Etablera en urbankonsthall i Malmö
Reviderat Förslag till yttrande - Medborgarförslag: Etablera en urbankonsthall i
Malmö
Medborgarförslag 20171030 - Etablera en urbankonsthall i Malmö
Beslut TNAU 191004 §50 Medborgarförslag - etablera en urbankonsthall i Malmö
Tekniska nämndens arbetsutskott 191004 §50 Medborgarförslag - etablera en
urbankonsthall i Malmö
Yttrande TNAU 191004 Medborgarförslag - etablera en urbankonsthall i Malmö
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§

85

Medborgarförslag gällande kartmaterial över varvsområdet

KN-2020-156
Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att det tas fram ett kartmaterial över det som idag är Västra hamnen
där man kan följa områdets utveckling från skeppsvarv till idag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar att med den korrespondens som skett i ärendet anse förslaget
besvarat.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Cornelia Röjner (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag








§110 Medborgarförslag gällande kartmaterial över varvsområdet
G-Tjänsteskrivelse Skrift om Västra hamnen
Förslag till yttrande Skrift om Västra hamnen
Medborgarförslag gällande kartmaterial över varvsområdet
Svar på förslag om en skrift om Västra hamnen
Korrespondens om förslag på en skrift om Västra hamnen
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§

86

Förslag om antirasistiskt monument

KN-2019-4954
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har genom offkonst gruppen börjat utreda förutsättningarna för en
konstnärlig gestaltning med temat antirasism, utifrån ett förslag från intressenter inom
civilsamhället. En fördjupad utredningsprocess föreslås.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen uppdraget att fortsätta utreda frågan under
arbetsnamnet ”antirasistiskt monument” och återkomma till kulturnämnden med förslag i
ärendet.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar på ändring i beslutsunderlaget så att det framgår av texten och av
beslutsattsen att ”antirasistiskt monument” är ett arbetsnamn. I övrigt yrkar Frida Trollmyr
bifall till förslaget.
Hanna Granér (V) yrkar bifall till förslaget med den av Frida Trollmyr föreslagna
revideringen.
Beslutsunderlag




§111 Förslag om antirasistiskt monument
Reviderad G-Tjänsteskrivelse - Konstnärlig gestaltning med temat antirasism
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§

87

Medborgarförslag på offentlig konst - Konstnärlig gestaltning
av Elma Danielssons gärning

KN-2019-1035
Sammanfattning

Kulturnämnden fick under 2019 in ett medborgarförslag om att upprätta en konstgestaltning
över Elma Danielssons gärning i Malmö. Malmö stads referensgrupp för offentlig konst har
behandlat frågan och kulturförvaltningen har inlett ett samarbete med fastighet- och
gatukontoret. Den konstnärliga gestaltningen kan bli Malmös första offentliga konstverk över
en namngiven kvinna och går således i linje med kulturnämndens arbete med att skapa en
bredare representation i det offentliga rummet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att avge yttrande enligt arbetsutskottets förslag.
2. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen uppdrag att genomföra ett offentligt konstverk
över Elma Danielssons gärning i Malmö i enlighet med vad som framgår av ärendet.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Lillebror Bruér (SD) yrkar avslag till förslaget.
Hanna Granér (V) yrkar bifall till förslaget.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång

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

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet (muntlig reservation).
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag



§112 Medborgarförslag på offentlig konst - Konstnärlig gestaltning av Elma
Danielssons gärning
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(Efter AU) G-Konstnärlig gestaltning över Elma Danielssons gärning
(Efter AU) Förslag till yttrande
Staty av Elma Danielsson
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§

88

Val av dataskyddsombud för kulturnämndens
verksamhetsområde

KN-2020-3477
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud på heltid för
kommunens nämnder och helägda bolag. Då ordinarie dataskyddsombud ska vara tjänstledig
har kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-10 § 450 utsett konsult David Axelsson som
dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde med ikraftträdande från och
med den 24 augusti 2020 tills dess att ordinarie dataskyddsombud åter är i tjänst den 13
augusti 2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott anmodar kommunens övriga nämnder och
helägda bolag att utse David Axelsson som dataskyddsombud inom sina respektive
verksamhetsområden under samma period samt att uppdra åt honom att därefter meddela
Datainspektionen om beslutet och om dataskyddsombudets kontaktuppgifter.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden utser konsulten David Axelsson som dataskyddsombud för
kulturnämndens verksamhetsområde med ikraftträdande från och med den 24 augusti 2020
till den 13 augusti 2021.
2. Kulturnämnden uppdrar åt David Axelsson att meddela Datainspektionen om beslutet och
om dataskyddsombudets kontaktuppgifter.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag





§113 Val av dataskyddsombud för kulturnämndens verksamhetsområde
G-Tjänsteskrivelse - Val av dataskyddsombud
Beslut KSAU 2020-08-10 § 450 Utseende av dataskyddsombud
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§

89

Anmälan delegationsbeslut KN 23 september 2020

KN-2019-5767
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 stadsantikvarien augusti 2020
Delegationsbeslut Konstmuseet maj-augusti 2020
Delegationsbeslut Nya anställningar fr o m 2020-08-10 -- (Bilaga 6 till Protokoll
förvaltningsråd 2020-09-07)
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§

90

Inkomna skrivelser KN 23 september 2020

KN-2019-5755
Beslut

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

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag





















§114 Inkomna skrivelser KN 23 september 2020
E-post - Komplettering för KS beslut 2020-08-19 §284 Återrapportering och
handlingsplan
Återrapportering och handlingsplan - Att förebygga och hantera ekonomisk
brottslighet och oegentligheter i välfärden
E-post - KS beslut samt handlingar 2020-08-19 § 283 Återrapportering handlingsplaner ekonomisk brottslighet mot välfärden
Återrapportering och handlingsplan utkast - Att förebygga och hantera ekonomisk
brottslighet och oegentligheter i välfärden
G-Tjänsteskrivelse KS 200819 Återrapportering - handlingsplaner ekonomisk
brottslighet mot välfärden
Beslut KS 2020-08-19 § 283 Återrapportering - handlingsplaner ekonomisk
brottslighet mot välfärden
Beslut KS 200819 §261 med Särskilt yttrande (SD) och (MP) Remiss från
Kulturdepartementet - Sveriges museum om Förintelsen
Beslut KS 2020-08-19 §270 Begäran om kommunbidrag till Naturum
Beslut KS 2020-08-19 § 272 Rapport 2020 - Malmö stads projektplattform Etablera
fler snabbare
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Rapport 2020 - Malmö stads projektplattform
Etablera fler snabbare
Rapport 2020 - Malmö stads projektplattform Etablera fler snabbare
Protokoll förvaltningsråd 2020-09-07
Information från institutionerna september 2020
E-post - Beslut 2020-09-09 § 295 Återrapportering om tillfälliga riktlinjer för
fakturering och kravverksamhet
Riktlinjer för fakturering, kravverksamhet och leverantörsbetalningar - reviderad
170905
Beslut KS 2020-09-09 § 295 Återrapportering om tillfälliga riktlinjer för fakturering
och kravverksamhet
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Sammanträden på distans - förlängning av
medgivande
Beslut KF 200903 §176
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E-post - Miljönämndens beslut och handlingar 2020-08-25 § 125 Återrapportering
till kommunstyrelsen - uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat 2019
(MN-2018-9989)
Policy för hållbar utveckling och mat
Bilaga 1 - Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar
utveckling och mat
Beslut KS 2020-03-04 §82 Förslag på process och indikatorer för uppföljning av
policy för hållbar utveckling och mat
Tjänsteskrivelse - Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar
utveckling och mat, uppföljning 2019
Rapport - Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning 2019
Beslut MN 2020-08-25 § 125 Återrapportering till kommunstyrelsen - uppföljning
av policy för hållbar utveckling och mat 2019
Lokalbehovsplanen
Delårsrapporten
Ungdomens hus

