1

Malmö stad

Kulturnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-10-21 kl. 13:00-16:00

Plats

Stadskontoret Rum 4033

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)
Mirjam Katzin (V)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Torbjörn Kastell (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Pontus Månsson (L)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Hanna Margareta Granér (V)
Oskar Månsson (M)
Albin Westermark (C)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Carina Olsson (Enhetschef Lokal och säkerhet) §93
Anna Nystedt (Kommunikationschef)
Kirse Junge-Stevnsborg (Konstmuseichef)
Marian Wydow (RIKC representant) §§91-92
Mujo Halilovic (Enhetschef RIKC) §§91-92
Åsa Olsson (Huvudregistrator)
Genc Beqiri (Personalrepresentant (Vision))
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2020-10-27

Protokollet omfattar

§§91-100

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)

…………………………………
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Justering av protokoll
RIKC - utbildning för nämnden
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Granskning av kulturnämndens hantering av konst
Remiss - Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska
äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Remiss - Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
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Inkomna skrivelser KN 21 oktober 2020
Inriktningsbeslut gällande fördelning av extra medel från kommunfullmäktige

3

§

91

Justering av protokoll

Beslut

Ordförande Frida Trollmyr (S) informerar om att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde
den 29 oktober 2020 ska behandla ärende "Delårsrapport 2020". Som en del av ärendet
kommer kommunfullmäktige ta ställning till att av årets prognostiserade överskott fördela 20
Mkr till fritidsnämnden, 15 mkr till kulturnämnden, 7,5 Mkr till funktionsstödsnämnden samt
7,5 Mkr till arbetsmarknads- och socialnämnden, med syfte att stärka Malmös föreningar och
civilsamhälle för att möta de negativa effekterna av pandemin, bryta isoleringen samt stärka
tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden.
Ordföranden föreslår att kulturnämnden, vid dagens sammanträde, tar som sista punkt på
dagordningen ärendet om inriktningsbeslut gällande fördelning av extra medel från
kommunfullmäktige.
Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner att vid dagens sammanträde ta upp ärendet om
inriktningsbeslut gällande fördelning av extra medel från kommunfullmäktige.
2. Protokoll från dagens möte justeras den 27 oktober 2020.
3. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
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§

92

RIKC - utbildning för nämnden

Mujo Halilovic och Marian Wydow från Romskt informations- och kunskapscenter
informerar.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

93

Hantering av lokaler på kulturförvaltningen - information

Carina Olsson, enhetschef informerar:
- Rosengårdsbiblioteket, status
- Museibyggnaderna, status
- Lindängen, status
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

94

Granskning av kulturnämndens hantering av konst

KN-2020-2726
Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat kulturnämndens hantering av konst 2020. Revisionens
sammanvägda bedömning är att kulturnämndens interna kontroll inte är helt tillräcklig.
Revisionen har tagit fram förslag på åtgärder samt rekommendationer på förändrade rutiner
och arbetssätt vid redovisning och uppföljning.
Kulturförvaltningen välkomnar revisionens granskning och kommer följa revisionens
rekommendationer i det fortsatta arbetet. Ett arbete med att ta fram skriftliga riktlinjer och
rutiner är påbörjat och beräknas vara klart i maj 2021.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande.
Yrkanden

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

Nicola Rabi (M) anmäler ett särskilt yttrande från Moderaterna med instämmande från
Centerpartiet (bilaga 1)
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Beslutsunderlag









§118 Granskning av kulturnämndens hantering av konst
G-Tjänsteskrivelse - Stadsrevisionens granskning av kulturnämdnens hantering av
konst
Förslag till yttrande
Bilaga till yttrande - Kulturnämndens hantering av konst
Rapport - Fördjupad granskning Kulturnämndens hantering av konst
Begäran om yttrande
Bilaga - Mall för yttrande
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Bilaga 1

Särskilt yttrande

Kulturnämnden 2020.10.21
KN-2020-2726
Ärende: 4 §118
Granskning av kulturnämndens hantering av konst

Revisionens granskning av kulturnämndens hantering av konst.
Det har kommit till nämndens kännedom via Stadsrevisionen, att det saknas
skriftliga riktlinjer för hantering av konst inom Kulturförvaltningen, och vi ser
allvarligt på att praxis för hantering fortsatt tillämpas inom förvaltningen.
Detta betyder att nämndens möjlighet till insyn och den interna kontrollen varit
bristfällig och inte helt tillräcklig under lång tid.

Nicola Rabi (M)

Cornelia Röjner (M)

Med instämmande av
Oskar Månsson (M)

Albin Westermark (C)
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§

95

Remiss - Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten

KN-2020-1519
Sammanfattning

Anders Andersson (V) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten. Kulturnämnden har beretts
möjligheten att yttra sig över motionen.
Kulturförvaltningen har idag har ett starkt och fungerande samarbete med privata
fastighetsägare och behovet av denna hyresform kommer även att finnas framåt, i takt med
att staden växer och utvecklas. Kulturförvaltningens bedömning är därför att den lösning
som föreslås i motionen inte är en framkomlig väg.
Beslut

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

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag till beslut.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Frida Trollmyrs yrkande om bifall
till arbetsutskottets förslag, dels Mirjam Katzins förslag om bifall till motionen.
Ordföranden ställer varje förslag under proposition och finner att kulturnämnden har
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden

Mirjam Katzin (V) reserverar sig mot beslutat och lämnar in en skriftlig reservation (bilaga 2).
Beslutet skickas till

registrera.stk@malmo.se
Beslutsunderlag



§119 Remiss - Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak
ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
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G-Tjänsteskrivelse - Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Förslag till yttrande
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten
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Bilaga 2

Reservation ärende §119
Kulturnämnden 2020-10-21
Vänsterpartiet tycker att det uttrycks viktiga poänger i motionen och att
förvaltningens skrivelse inte tillräckligt tar hänsyn till möjligheten till
flexibilitet som finns i motionens intention. Vi vill också framhäva att
problemet med Stadsfastigheters styrning inte är ett argument för att inte ha
ett offentligt ägande av fastigheter som staden äger.

Mirjam Katzin, Hanna Granér

Vänsterpartiet
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§

96

Remiss - Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor

KN-2020-3419
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har initierat arbete med att se över samt revidera av Malmö stads
styrdokument för hållbarhets och rättighetsfrågorna. Förslag på inriktningsdokument –
Inriktning för jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad har skickats
till kulturnämnden har för yttrande.
Kulturförvaltningen ser positivt på ambitionen i förslaget, i synnerhet att staden inför ett
rättighetsbaserat förhållningssätt, ett tydligt fokus på intersektionalitet samt en sammanhållen
styrning av kunskapsområden som pekar ut en gemensam viljeriktning för staden.
Kulturförvaltningen anser dock att det även finns flera delar i förslaget som behöver
förtydligas eller förändras.
Beslut

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

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

Mirjam Katzin (V) anmäler särskilt yttrande (bilaga 3).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag










§120 Remiss - Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
G-Tjänsteskrivelse - Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
Förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
Inriktning för jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad
Rapport Sweco - Från perspektivträngsel till perspektivmöjligheter
Remissbrev nämnder Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
Beslut KSAU 200810 § 449 Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
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Följebrev Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor, STK2020-963
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Bilaga 3

Särskilt yttrande ärende §120
Kulturnämnden 2020-10-21
Vänsterpartiet anser att det svar som kulturförvaltningen har lämnat kan
förstärkas av några ytterligare noteringar.
Malmö stads arbete med jämställdhet och anti-diskriminering har varit bättre
och mer långtgående än många andra kommuners, mycket tack vare ett
framgångsrikt arbete med jämställdhetsintegrering. Det här är förstås centrala
frågor att arbeta med för att uppnå stadens målsättningar, men för att nå dit
måste den höga ambitionsnivå som tidigare gällt bibehållas. Vi är bekymrade
över att det nya förslaget, genom att vara mindre omfattande, tydligt och
konkret, inte når dit och att ambitionsnivån därmed sänks.
Bland annat tycker vi att det bör finnas konkreta åtgärder nämnda, så att
dokumentet kan vara bli ett starkare verktyg. En annan sak som vi saknar är
tydligare reglering av stöd, samordning och utbildning från central nivå ut till
förvaltningarna. Det har tidigare utvärderingar visat varit betydelsefullt för
framgången i arbetet. Vi saknar också ytterligare skrivningar om delaktighet
och dialog med civilsamhället, liksom att koppla oberoende granskning till
arbetet.

Mirjam Katzin, Hanna Granér

Vänsterpartiet
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§

97

Remiss - Modell för samverkansstöd Svar 2020-11-19

KN-2020-3767
Sammanfattning

Tekniska nämnden har gett fastighets- och gatukontoret i uppdrag att undersöka hur
samverkansprocesser i lokalsamhället kan stimuleras, stöttas och samordnas. Syftet är att öka
tekniska nämndens systematiska samarbete med lokala aktörer samt, genom att göra
modellen känd i Malmö stad, främja integrationen mellan stadens olika befintliga
samarbetsformer.
Kulturförvaltningen välkomnar initiativet och ambitionen att tydliggöra samverkansprocessen
mellan staden och lokala aktörer. Kulturförvaltningen anser dock inte att tekniska nämndens
initiativ kan vara utgångspunkt för Malmö stads arbete med lokal samverkan.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag till yttrande.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag










§121 Remiss - Modell för samverkansstöd Svar 2020-11-19
G-Tjänsteskrivelse - Modell för samverkansstöd
Förslag till yttrande
Beslut TN 2020-08-25 §278 Modell för samverkansstöd
G-Tjänsteskrivelse TN 200825 Modell för samverkansstöd
Utredning - Modell för samverkansstöd
Remiss - Modell för samverkansstöd
Remiss Modell för samverkansstöd - Förlängd yttrandetid
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§

98

Anmälan delegationsbeslut KN 21 oktober 2020

KN-2019-5768
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 augusti - september 2020
Delegationsbeslut kulturnämndens ordförande - Kulturdirektörens ledighet under
höstlov 2020
Delegationsbeslut stadsantikvarien september 2020
Delegationsbeslut dataskyddssamordnare september 2020
Nya anställningar fr o m 2020-09-01 (Bilaga 11 Förvaltningrådsprotokoll 2020-1005)
Protokoll KNAU 2020-10-08
Delegationsbeslut kulturanalys och stöd september 2020
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§

99

Inkomna skrivelser KN 21 oktober 2020

KN-2019-5756
Beslut

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






















§122 Inkomna skrivelser KN 21 oktober 2020
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Upphörande med kommunal förteckning över
samt finansiering av begravningsförrättare/officiant vid borgerliga/konfessionslösa
begravningar
Beslut KF 200903 §178
Tjänsteskrivelse valberedningen 2020-08-31 - Valförslag och avsägelser
Beslut KF 200903 §186
Information från institutionerna oktober 2020
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200420 Motion av Helena Grahn (M) Tony Rahm (M)
Nicola Rabi (M) om bokningssystem för öppnascener
Beslut KF 2020-09-24 §204 Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och
Nicola Rabi (M) om bokningssystem för öppna scener
Utredning bättre politisk styrning av upphandlingsverksamheten
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2020-08-31 Återrapportering budget 2018 – Utreda
förutsättningar för bättre politisk styrning och främjande av såväl hållbara som
innovationsupphandlingar
Beslut KF 2020-09-24 §197 Återrapportering budget 2018 – Utreda förutsättningar
för bättre politisk styrning och främjande av såväl hållbara som
innovationsupphandlingar
Direktiv Fördjupad utredning Europeiskt kulturhuvudstadsår Beslutad KSAU
2020-10-05
Beslut KSAU 2020-10-05 §566 Direktiv för utredning om Malmö stads möjligheter
att ansöka om europeiskt kulturhuvudstadsår
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Direktiv för fördjupad utredning om Malmö
stads möjligheter att ansöka om europeiskt kulturhuvudstadsår
Beslut KF 2020-09-24 §199 Avtal mellan Malmö kommun och Region Skåne om
ägande och finansiering av kulturinstitutioner av regional karaktär i Malmö
Bilaga 2 till Avtalet - Avtal mellan Region Skåne och Malmö kommun om
basfinansiering av institutioner av regional karaktär i Malmö från år 2005
Bilaga 1 till Avtalet - Huvudöverenskommelse mellan Region Skåne och Malmö
kommun rörande regional kulturverksamhet i Malmö från år 2005
Förslag till Avtal om finansiering av kulturinstitutioner av regional karaktär i Malmö
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2020-08-31 Avtal om finansiering av kulturinstitutioner
av regional karaktär i Malmö
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Remiss från Kulturdepartementet - Högre växel i
minoritetspolitiken
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande - Remiss från Kulturdepartementet Högre växel i minoritetspolitiken (SOU 202027)
Beslut KSAU 2020-09-28 §555 Remiss från Kulturdepartementet - Högre växel i
minoritetspolitiken Stärkt samordning och uppföljning (SOU 202027)
Protokoll förvaltningsråd 2020-10-05
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§

100

Inriktningsbeslut gällande fördelning av extra medel från
kommunfullmäktige

KN-2020-4544
Sammanfattning

Ordförande Frida Trollmyr (S) informerar om att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde
den 29 oktober 2020 ska behandla ärende "Delårsrapport 2020". Som en del av ärendet
kommer kommunfullmäktige ta ställning till att av årets prognostiserade överskott fördela 20
Mkr till fritidsnämnden, 15 mkr till kulturnämnden, 7,5 Mkr till funktionsstödsnämnden samt
7,5 Mkr till arbetsmarknads- och socialnämnden, med syfte att stärka Malmös föreningar och
civilsamhälle för att möta de negativa effekterna av pandemin, bryta isoleringen samt stärka
tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag, delegerar kulturnämnden till arbetsutskottet att besluta om inriktning och former för
fördelningen av extra medel till det fria kulturlivet.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag, delegerar kulturnämnden till arbetsutskottet att besluta
om inriktning och former för fördelningen av extra medel till det fria kulturlivet.

