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§

110

Justering av protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Protokoll från dagens möte justeras den 21 december 2020.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
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§

111

Inköp av konst 2020 - information

Kirse Junge-Stevnsborg, konstmuseichef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

112

Resultat av kulturförvaltningens omorganisation 2017

KN-2019-4004
Sammanfattning

Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

113

Uppföljning av intern kontroll 2020

KN-2020-4870
Sammanfattning

I februari 2020 antog kulturnämnden intern kontrollplan för 2020. Syftet med intern kontrollplanen är att särskilt granska eller åtgärda vissa områden som tagits fram i genomförd
riskanalys I detta ärende rapporteras uppföljningen av de åtgärder och granskningar som
beslutats i planen för 2020.
Vera Lazarevic, tf administrativ chef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner bilagd uppföljning av intern kontrollplan 2020 och översänder
rapporten till kommunstyrelsen.
Yrkanden

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






§151 Uppföljning av intern kontroll 2020
Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontroll 2020
Uppfoljning av intern kontroll 2020
Kulturnämnden granskning förmån av kost 2020

7

§

114

Plan för intern kontroll 2021

KN-2020-4871
Sammanfattning

Det övergripande syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige
fastställda målen uppfylls och att nämnden kan genomföra dess uppdrag. Med detta som
utgångspunkt har kulturförvaltningen genomfört en riskanalys för 2021. Identifierade risker
ingår i förvaltningens föreslag på intern kontrollplan, tillsammans med åtgärder och
granskningar.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner Intern kontrollplan för 2021.
Yrkanden

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






§152 Plan för intern kontroll 2021
Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2021
Internkontrollplan 2021
Riskanalys 2021 (Kulturnämnden)
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§

115

Utvecklingsplan för spridning av allaktivitetshusmodellen i
Malmö

KN-2020-3935
Sammanfattning

Kulturnämnden har 2020-03-25 beslutat om utredningsdirektiv för framtagande av en tioårig
utvecklingsplan för spridning av allaktivitetshusmodellen. Planen pekar ut vilka geografiska
områden som ska prioriteras under en tioårsperiod och utgår från ett barnrättsligt perspektiv.
Utgångspunkten är de barn, unga och vuxna Malmöbor som står längst ifrån att få sina
rättigheter tillgodosedda och de delområden där de socioekonomiska utmaningarna är stora.
Utvecklingsplanen föreslår att inom en 1–6 årsperiod i första hand nyetablera ett
allaktivitetshus i Rosengård, i något av delområdena Törnrosen, Persborg, Herrgården eller
Örtagården. Därefter bör nästa allaktivitetshus placeras i sydöstra Malmö, i något av
delområdena Augustenborg, Södra Sofielund, Heleneholm eller Almhög. Utvecklingsplanen
pekar ut ytterligare prioriterade områden inom en 7–10 årsperiod och har tagits fram i
samverkan med grundskoleförvaltningen och fritidsförvaltningen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner utvecklingsplanen för spridning av allaktivitetshusmodellen i
Malmö med den ändring att område Sydöstra Malmö: Augustenborg, Södra Sofielund,
Heleneholm, Almhög blir det första utvecklingsområdet i utvecklingsplanen.
2. Kulturnämnden beslutar vartannat år om revidering av utvecklingsplanen med start år
2023.
3. Kulturnämnden, inför revideringen av utvecklingsplanen 2023, tittar på de områden som
polisen pekat ut som särskilt utsatta och tar med dem och trygghetsaspekten i övervägningen
av placering av allaktivitetshus framöver.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar att förslaget till utvecklingsplanen revideras så att utvecklingsområde
ett och utvecklingsområde två byter plats så att område Sydöstra Malmö: Augustenborg,
Södra Sofielund, Heleneholm, Almhög blir det första utvecklingsområdet i utvecklingsplanen.
I övrigt yrkar Frida Trollmyr att bifall till förslaget.
Amanda Brumark yrkar "att kulturnämnden, inför revideringen av utvecklingsplanen 2023, tittar på de
områden som polisen pekat ut som särskilt utsatta och tar med dem och trygghetsaspekten i övervägningen av
placering av allaktivitetshus framöver".
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall Amanda Brumarks tilläggsyrkande.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till det av Frida Trollmyr reviderade förslaget till
utvecklingsplanen av allaktivitetshusmodellen i Malmö.
Mirjam Katzin (V) yrkar avslag till Amanda Brumarks tilläggsyrkande.
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Vidare yrkar Mirjam Katzin att kulturnämnden ökar takten för utvecklingen av nya
allaktivitetshus i Malmö så att det ambitionen blir att det tillkommer nytt allaktivitetshus
vartannat år.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till hela planen.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till det av Frida Trollmyr reviderade förslaget till
utvecklingsplanen av allaktivitetshusmodellen i Malmö. Vidare yrkar Nicola Rabi bifall till
Amanda Brumarks tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut och föreslår följande
propositionsordning.
Först kommer kulturnämnden ta ställning till Vänsterpartiets yrkande om ökad takt
för utvecklingen av nya allaktivitetshus i Malmö.
Därefter kommer kulturnämnden ta ställning separat till båda beslutsatserna enligt följande:
bifall till första beslutsattsen med Frida Trollmyrs revidering mot Sverigedemokraternas
avslag. Sedan kommer kulturnämnden ta ställning till andra beslutsattsen: bifall mot
Sverigedemokraternas avslag.
Till slut kommer kulturnämnden ta ställning till Amanda Brumarks tilläggsyrkande.
Kulturnämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer Vänsterpartiets förslag om ökad takt för utvecklingen av nya
allaktivitetshus i Malmö under proposition, bifall mot avslag, och finner att kulturnämnden
har beslutat att avslå förslaget.
Vidare ställer ordföranden första beslutsattsen med Frida Trollmyrs revidering under
proposition, bifall mot avslag, och finner att kulturnämnden har beslutat att godkänna
utvecklingsplanen för spridning av allaktivitetshusmodellen i Malmö med den ändring att
område Sydöstra Malmö: Augustenborg, Södra Sofielund, Heleneholm, Almhög blir det
första utvecklingsområdet i utvecklingsplanen.
Vidare ställer ordföranden andra beslutsattsen under proposition, bifall mot avslag, och
finner att kulturnämnden har beslutat att, med start år 2023, revidera utvecklingsplanen
vartannat år.
Till slut ställer ordföranden Amanda Brumarks tilläggsyrkande under proposition, bifall mot
avslag, och finner att kulturnämnden har beslutat att, inför revideringen av utvecklingsplanen
2023, ska kulturnämnden titta på de områden som polisen pekat ut som särskilt utsatta och
tar med dem och trygghetsaspekten i övervägningen av placering av allaktivitetshus framöver.
Reservationer och särskilda yttranden

Michael Hård af Segerstad (SD) och Torbjörn Kastell (SD) reserverar sig mot beslutet och
lämnar in en reservation (bilaga 3).
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Mirjam Katzin (V) reserverar sig mot den delen av beslutet som gäller ökad takt
för utvecklingen av nya allaktivitetshusbeslutet, till förmån för eget yrkande.
Gustav Svanborg Edén (MP) anmäler följande protokollsanteckning:
'Miljöpartiet förespråkar en höjd ambitionsnivå för etableringen för allaktivitetshus i Malmö
och ställer sig därmed bakom vänsterpartiets förslag".

Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag







§103 Utvecklingsplan för spridning av allaktivitetshusmodellen i Malmö
§130 Utvecklingsplan för spridning av allaktivitetshusmodellen i Malmö
G-Tjänsteskrivelse - Utvecklingsplan för spridning av allaktivitetshusmodellen i
Malmö
Utvecklingsplan för spridning av allaktivitetshusmodellen
Direktiv för utvecklingsplan för allaktivitetshusmodellen i Malmö
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Bilaga 3

Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 06. KN-2020-3935

Utvecklingsplan för spridning av allaktivitetshusmodellen i Malmö.
Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom utvecklingsplanen. Allaktivitetshusen är enligt oss något
som är riktat till först och främst arbetslösa. Att låta kulturförvaltningen bekosta deras dagliga
verksamhet är fel. Dessa hus planeras att ligga i just de områden där arbetslösheten är som störst.
Kulturförvaltningen skall inte ägna sig åt sådant utan hålla sig till sitt kärnuppdrag att utveckla
kulturen i Malmö. De medel som nu skall gå till allaktivitetshusen hade kunnat användas till betydligt
bättre projekt.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Avslag på utvecklingsplanen i sin helhet.

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

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)
Med instämmande

Lars-Johan Hallgren (SD)

2020-12-16

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

116

Fördelning av extra medel från kommunfullmäktige

KN-2020-5074
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29 oktober 2020 anslagit 15 mkr till
kulturnämnden innevarande år. Syftet är att stärka Malmös civilsamhälle och kulturliv för att
möta de negativa effekterna av corona-pandemin och att stärka tryggheten och
sammanhållningen i staden.
Kulturnämndens arbetsutskott har, efter delegering av kulturnämnden, vid sammanträde den
12 november beslutat om inriktning och former för fördelningen av extra medel och har gett
förvaltningen i uppdrag att återkomma till kulturnämnden med förslag till beslut om
fördelning.
Förslag till fördelning framläggs i ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämndens fastställer fördelning av extra medel från kommunfullmäktige, enligt
förslag i ärendet.
2. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Torbjörn Kastell (SD) yrkar avslag till förslaget.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till förslaget.
Amanda Brumark (L) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifallsyrkande från Frida Trollmyr
(S), Nicola Rabi (M) och Amanda Brumark (L), dels avslagsyrkande från Torbjörn Kastell
(SD).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden har beslutat att
bifalla föreliggande förslag.
Paragrafen lästes upp och förklaras omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Kastell (SD) samt Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot förslaget och
lämnar in en reservation (bilaga 1).
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Beslutsunderlag








§147 Fördelning av extra medel från kommunfullmäktige
Tjänsteskrivelse - Fördelning av extra medel från kommunfullmäktige
Ny version (efter AU): Bilaga 1 Fördelning av generella förstärkningar och riktat
stöd
Ansökan Södra Communityteatern KN-2020-4588-1
Ansökan Shako & Mako KN-2020-4730-1
Ansökan om riktat stöd - Den Nya Teatern i Malmö AB

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 07. KN-2020-3935

Fördelning av extra medel från kommunfullmäktige.
Sverigedemokraterna anser att det med hänsyn till Malmös ekonomiska situation i sin helhet
inte är motiverat att fördela de föreslagna extra medlen till föreslagna parter och
organisationer. Vi yrkade i kommunfullmäktige på att dessa medel måste gå till i första hand
vård och omsorg där de under rådande pandemi är betydligt mer motiverat med extra stöd.
Vi står fast vid denna ståndpunkt och menar därför att det redan av ekonomiska skäl är
oförsvarligt att tillstyrka liggande förslag.
Utöver detta anser vi oss av demokratiskäl inte kunna stå bakom utdelning till ett flertal av
dessa organisationer. Exempel på detta är bland annat studieförbundet Ibn Rushd med dess
väl dokumenterade kopplingar till radikala islamistiska organisationer, samt ABF och
Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne, vars verksamhet är en angelägenhet för Socialdemokraterna
snarare än för Malmös skattebetalare

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Avslag på fördelning av extra medel enligt liggande förslag i sin helhet.

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

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

(SD)
Med instämmande
Lars-Johan Hallgren (SD)

2020-12-16

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

117

Kulturstödsbudget 2021 – förskott verksamhetsstöd

KN-2020-5134
Sammanfattning

De senaste åren har Malmö stads budgetprocess varit senarelagd, och det gäller även budget
2021. Kulturstödsbudgeten fastställs i januari, inklusive fördelningen av årliga
verksamhetsstöd, vilket medför att kulturorganisationer som har fasta åtaganden för
exempelvis personal och lokaler kan drabbas av likviditetsproblem. För att möjliggöra en
förskottsutbetalning föreslås nämnden bevilja en del av verksamhetsstödet för 2021 till ett
antal kulturorganisationer som har ansökt om detta. Hanteringen är densamma som
föregående år.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beviljar verksamhetsstöd för kvartal 1 2021 till åtta kulturorganisationer
enligt förslag.
2. Kulturnämnder beslutar om de totala verksamhetsstöden för 2021 till de berörda
organisationerna inom ramen för ärendet om kulturstödsbudgeten vid kulturnämndens
sammanträde 28 januari 2021.
3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Yrkanden

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

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifallsyrkande från Frida Trollmyr
(S), dels avslagsyrkande från Michael Hård af Segerstad (SD).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden har beslutat att
bifalla föreliggande förslag.
Paragrafen lästes upp och förklaras omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden

Michael Hård af Segerstad (SD) samt Torbjörn Kastell (SD) reserverar sig mot förslaget och
lämnar in en reservation (bilaga 2).
Beslutet skickas till

Organisationer som beviljas förskott.
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Beslutsunderlag












§148 Kulturstödsbudget 2021 – förskott verksamhetsstöd
Tjänsteskrivelse - Kulturstödsbudget 2021 förskott verksamhetsstöd
Abetarrörelsens Arkiv i Skåne
FilmCentrum Syd
KKV Monumental
Malmö AmatörteaterForum
Malmö Arab Film Festival - MAFF
Seriefrämjandet
Skånes konstförening
Teater 23

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2

Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 08. KN-2020-5134

Kulturstödsbudget 2021 – förskott verksamhetsstöd
Sverigedemokraterna anser att MAFF-Malmö Arab Film Festival inte ska ha några ekonomiska medel
alls från kulturnämnden. Verksamheten som MAFF bedriver att visa filmer som tar upp frågor om
arabisk kultur och arabisktalande inte skall finansieras av samhället. De medel som ges till MAFF
skulle kunnat användas för att värna och lyfta fram vårt svenska kulturarv i stället. MAFF har även
tilldelats ekonomiska medel från Region Skånes kulturnämnd, 2019 så gavs 500,000 kr.
Sverigedemokraterna anser att förslaget är bristfälligt.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Avslag på förslaget att ge förskott på verksamhetsstöd.

Då vårt yrkande i bifölls så reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)
Med instämmande

Lars-Johan Hallgren (SD)

2020-12-16

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

118

Remiss - Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning Svar senast 2020-12-31

KN-2020-4392
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta fram nya riktlinjer för
IT och digitalisering samt ett förslag gällande styrning, finansiering och organisering av
kommungemensam IT. Förslaget innebär bland annat att en ny kommungemensam ITorganisation med placering på serviceförvaltningen skapas. Servicenämnden får därmed
ansvar för kommungemensam IT. Ärendet har skickats till Kulturnämnden för yttrande.
Kulturförvaltningen välkomnar initiativet och ambitionen att skapa bättre förutsättningar för
samordning, styrning och finansiering av kommungemensam IT och digitalisering. Att skapa
en samlad organisation kring frågorna inom serviceförvaltningen och därmed flytta ansvaret
för både kommungemensam IT och digitalisering till Servicenämnden anser
kulturförvaltningen är en bra effektivisering. Kulturförvaltningen önskar dock att förslaget
förtydligas på några områden, bland annat vad gäller dialog, samverkan och samordning.
Beslut

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

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

Stadskontoret

Beslutsunderlag













§144 Remiss - Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning Svar senast 2020-12-31
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning
Förslag till yttrande: Remiss - riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning
Beslut KSAU 2020-10-05 §567 Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digtalisering och systemförvaltning
Remissförslag: Riktlinjer för IT och digitalisering
Rapport utredning IT o systemförvaltning ver 1.1
Riktlinjer för IT och digital infrastruktur samt digitalisering
IT-strategi 2007
Det digitala Malmö - stadens digitaliseringsprogram 2017-2022
Basleveranser inom kommungemensam IT
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Följebrev Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning
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§

119

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att
betala ut skattemedel till organisationer som har kopplingar till
Muslimska Brödraskapet Svar senast 2020-12-30

KN-2020-2670
Sammanfattning

Motionären föreslår att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att upphöra att bevilja
skattemedel till organisationer som har någon form av association eller samverkan med
Muslimska brödraskapet. Bland annat utpekas studieförbundet Ibn Rushd, som
kulturnämnden fördelar stöd till.
Malmö stad tillämpar tydliga demokrativillkor som gäller för alla former av stöd till idéburen
sektor. Kulturförvaltningen ser inte skäl att ompröva nuvarande bidragsgivning.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner det av arbetsutskottet reviderade förslaget 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.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Frida Trollmyrs bifallsyrkande,
dels Michael Hård af Segerstads yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden har beslutat i
enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden

Michael Hård af Segerstad (SD) och Torbjörn Kastell reserverar sig mot beslutet och lämnar
in en reservation (bilaga 4).
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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§142 Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala ut
skattemedel till organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet Svar
senast 2020-12-30
Tjänsteskrivelse - Motion om att upphöra med att betala ut skattemedel till
organisationer som har koppling till Muslimska Brödraskapet
Arbetsutskottets förslag till yttrande
Brev från Folkbildningsrådet 2020-04-28 angående Ibn
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala ut
skattemedel till organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet
Följebrev Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala ut
skattemedel till organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet
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Bilaga 4

Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 10. KN-2020-2670

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala ut skattemedel till
organisationer som har kopplingar till muslimska Brödraskapet.
Muslimska brödraskapet är en islamistisk organisation med målet att upprätta ett kalifat. Sedan
1970-talet har muslimska brödraskapet varit aktivt i Sverige. Organisationen hyser en fientlighet mot
västvärlden och anser att lagstiftning bör baseras på sharialagar.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har publicerat två rapporter tillsammans med
Malmö universitet om Muslimska brödraskapet. MSB rapporterna ger även en bild av vilka
organisationer i Sverige som är associerade med Muslimska brödraskapet. Organisationer som
nämns är bland annat Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer och Islamiska Förbundet i Sverige.
Sverigedemokraterna anser att skattemedel absolut inte skall gå till organisationer som har någon
form av samverkan eller association med Muslimska brödraskapet.
Kulturnämnden i Malmö ger årligen ekonomiskt stöd till bland annat studieförbundet Ibn Rushd.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Bifalla motionen.

Då vårt yrkande i bifölls så reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)
Med instämmande

Lars-Johan Hallgren (SD)

2020-12-16

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

120

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
veteranmonument i Malmö. Svar senast 2020-12-21

KN-2020-2793
Sammanfattning

Motionärerna föreslår att det skapas ett minnesmonument för att hedra de soldater som
deltar eller har deltagit i fredsbevarande styrkor. Kulturförvaltningen har i dialog med
fastighets- och gatukontoret kommit fram till att frågan om veteranminnesplats bör hanteras
där, då fastighets- och gatukontoret utifrån ett tidigare medborgarförslag redan har uppdraget
att utreda möjligheterna för att skapa en sådan minnesplats.
Beslut

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

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

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







§143 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om veteranmonument i
Malmö. Svar senast 2020-12-21
Tjänsteskrivelse - Motion om veteranmonument i Malmö
Förslag till yttrande - Motion angående veteranmonument i Malmö
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om veteranmonument i Malmö
Följebrev Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om veteranmonument
i Malmö
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§

121

Uppdrag med anledning av kommunfullmäktiges beslut
gällande Motion av Olle Schmidt (L) om att utreda
förutsättningar för skapa snubbelstenar i Malmö

KN-2019-3293
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har den 19 juni 2019, §152, bifallit motion av Olle Schmidt (L) om att
utreda förutsättningar om att skapa snubbelstenar i Malmö och uppdragit åt kulturnämnden
att i samråd med tekniska nämnden förverkliga intentioner med den inriktning som anges i
ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att initiera samtal med Forum för Levande
Historia i syfte att undersöka möjligheterna för att skapa snubbelstenar i Malmö, enligt
”Stockholmsmodellen”.
2. Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att, i enlighet med motionärens intentioner,
uppföra skyltar för att uppmärksamma de Malmöbor och platser som har koppling till
Förintelsen.
3. Kulturnämnden uppdrar till kulturförvaltningen att återrapportera uppdragen till
kulturnämndens arbetsutskott senast 12 maj 2021.
Yrkanden

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

Kulturförvaltningen
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag





§145 Uppdrag med anledning av kommunfullmäktiges beslut gällande Motion av
Olle Schmidt (L) om att utreda förutsättningar för skapa snubbelstenar i Malmö
Ny version: Tjänsteskrivelse - Uppdrag att skapa "snubbelstenar" i Malmö
Beslut KF 190619 §152 Av kommunfullmäktige den 1 februari 2018, § 14,
återremitterat ärende Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa snubbelstenar i
Malmö
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Tjänsteskrivelse KSAU 190527
Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa "snubbelstenar" i Malmö
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§

122

Malmöinitiativet- Minnesmärke över Danguole Rasalaite

KN-2020-3166
Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att det skapas ett minnesmärke för att hedra Danguole Rasalaites.
Platsen för minnesmärket är inte föreslagen, utan föreslås att bestämmas i samråd med
anhöriga till Danguole. Ärendet har skickats till tekniska nämnden som avslog förslaget och
således anser kulturförvaltningen att ärendet är besvarat.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar att kulturnämnden godkänner förslag till yttrande.
Beslutsunderlag






§146 Malmöinitiativet- Minnesmärke över Danguole Rasalaite
Tjänsteskrivelse - Minnesmärke över Dangoule Rasalaite
Förslag till yttrande - Minnesmärke över Danguole Rasalaite
Malmöinitiativet- Minnesmärke över Danguole Rasalaite
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§

123

Kulturnämndens riktlinjer för ekonomisk styrning

KN-2020-3339
Sammanfattning

I riktlinjer för ekonomi (tidigare riktlinjer för ekonomistyrning), som antogs som en del av
kommunfullmäktiges budget (STK-2019-1271, §243 i november 2019, formuleras hur Malmö
stads ekonomiska styrning ska fungera för att skapa en god ekonomisk hushållning. Här
beskrivs att nämnder och bolag som i ett steg i att bedriva en välfungerande och effektiv
verksamhet, ska upprätta interna riktlinjer för ekonomisk styrning.
Mot bakgrund av detta och i kombination med en förändrad budget- och
uppföljningsprocess i staden har kulturförvaltningen tagit fram Riktlinjer för ekonomisk
styrning.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna Riktlinjer för ekonomisk styrning.
2. Kulturnämnden upphäver i och med detta tidigare Riktlinjer för ekonomistyrning för
kulturnämnden och kulturförvaltningen (KN 2007-03-01).
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar att kulturnämnden godkänner förslag till yttrande.
Beslutsunderlag





§149 Kulturnämndens riktlinjer för ekonomisk styrning
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för ekonomisk styrning
Riktlinjer för ekonomisk styrning
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§

124

Attestinstruktion och nämndspecifika tillämpningsanvisningar
för kulturnämnden

KN-2020-3340
Sammanfattning

I december 2019 fastställde kommunfullmäktige ett reviderat attestreglemente för Malmö
stad. Stadens nämnder ansvarar för att detta reglemente och kommunstyrelsens anvisningar
följs men kan därutöver utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt
verksamhetsområde. Attestinstruktionen för kulturförvaltningen innehåller anvisningar som
är specifika för kulturnämndens egen förvaltning. I ärendet ingår även en framtagen
attestförteckning.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att med upphävande av tidigare nu gällande attestinstruktion
godkänna förslaget till attestinstruktionen och nämndspecifika tillämpningsanvisningar, att
gälla från och med 1 januari 2021.
2. Kulturnämnden beslutar att godkänna attestförteckning i enligt med förslaget.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar att kulturnämnden godkänner förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
Beslutsunderlag








§150 Attestinstruktion och nämndspecifika tillämpningsanvisningar för
kulturnämnden
Tjänsteskrivelse - Attestinstruktion kulturförvaltningen
Tillämpningsanvisningar för attestreglemente för Malmö stad KS 200115 §13
Attestreglemente för Malmö stad KF 191219 §255
Attestinstruktion kulturförvaltningen
Attestförteckning kulturförvaltningen
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§

125

Anmälan delegationsbeslut KN 16 december 2020

KN-2019-5770
Beslut

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










Delegationsbeslut kulturanalys och stöd november 2020
Delegationsbeslut kulturdirektören november 2020
Delegationsbeslut stadsantikvarien november 2020
Delegationsbeslut kulturnämndens ordförande november 2020
Delegationsbeslut AU 2020-12-03
Delegationsbeslut Nya anställningar fr o m 2020-11-01 (Bilaga 6 Förvaltningsråd
2020-11-30)
Delegationsbeslut - kulturdirektörens ledighet
Tillfällig stängning av Husiebiblioteket 16-20 december 2021
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§

126

Inkomna skrivelser KN 16 december 2020

KN-2019-5758
Beslut

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

















§153 Inkomna skrivelser KN 16 december 2020
Information från institutionerna december 2020
Folder - Barnkonventionen
Följebrev - Barnkonventionen
Länsstyrelsens beslut - Beslut om lokala föreskrifter för att motverka spridning av
det virus som orsakar covid-19
Arvoden 2021
Info om arvoden 2021
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Intern kontroll - kommungemensam granskning
avseende risk för röjande av sekretess
Beslut KS 201111 §372 med Reservation (M+C)
E-post - Ny lokal föreskrift för att motverka spridning av covid-19 viruset
Korrespondens - Barnkonventionen fyller år idag!
Protokoll förvaltningsråd 2020-11-30
Beslut miljönämnden 2020-11-17 §198 Återrapportering till kommunstyrelsen Policy för hållbar utveckling och mat
Rapport - Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 - juni 2020
E-post - Beslut miljönämnden Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för
hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020

