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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-02-17 kl. 13:00-16:00

Plats

Teams

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)
Oskar Månsson (M)
Albin Westermark (C)
Lars-Johan Hallgren (SD)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Åsa Sandström (ABF) (Representanter från studieförbunden) §§12-13
Ivar Heden Judt (Bilda) (Representanter från studieförbunden) §§12-13
Margareta Clarén (Sensus) (Representanter från studieförbunden) §§12-13
Malin Novén (Ibn rushd) (Representanter från studieförbunden) §§12-13
Rena Baledi (Projektledare, kulturförvaltningen) §§12-14
Anne Mattsson (Ekonomichef) §15
Linda Johansson (Enhetschef) §15
Anna Nystedt (Kommunikationschef)
Andreas Ingefjord (Organisationsstrateg) §§15-22
Jennie Järvå (Enhetschef)
Max Emland (Personalrepresentant (Kommunal))
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2021-02-22

Protokollet omfattar

§§12-22

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§12
§13
§14
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§22

Justering av protokoll
Information från Studieförbunden
Antirasistiskt arbete - information
Årsredovisning för kulturnämnden 2020
Remiss - Granskning av stöd till idéburen sektor Svar senast 2021-02-26
Granskning av våld och hot på biblioteken, svar senast 2 mars 2020
Finskt förvaltningsområde - Fördelning av statliga medel 2021
Nämndinitiativ Vänsterpartiet (V) - Lokalvård i kommunal regi
Anmälan delegationsbeslut KN 17 februari 2021
Inkomna skrivelser KN 17 februari 2021
Kulturnämndens deltagande i samtal med Region Skåne "Hur kan vi tillsammans
skapa ett kulturliv öppet för alla"
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§

12

Justering av protokoll

Mötesordföranden inledningsvis 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. Föredragningslista till dagens möte justeras så att ärendet om kulturnämndens medverkan i
samtal med Region Skåne kring "Hur kan vi tillsammans skapa ett kulturliv öppet för alla"
den 19 mars 2021 tas upp som sista beslutspunkt.
2. Protokoll från dagens möte justeras den 22 februari 2021.
3. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
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§

13

Information från Studieförbunden

Representanter från studieförbunden: Åsa Sandström (ABF), Ivar Heden Judt
(Bilda), Margareta Clarén (Sensus) och Malin Novén (Ibn rushd) informerar.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

14

Antirasistiskt arbete - information

Projektledaren Rena Baledi informerar.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

15

Årsredovisning för kulturnämnden 2020

KN-2021-203
Sammanfattning

Årsanalysen innehåller bokslut för nämnden, analys av det ekonomiska utfallet, uppföljning
av nämndsmål och kommunfullmäktigemål samt verksamheternas utveckling under året. Det
ekonomiska resultatet för året är ett överskott med 202 tkr. Coronapandemin har påverkat
ekonomin med lägre entré- och hyresintäkter. Samtidigt har kostnaderna blivit lägre bland
annat på grund av att Sommarscen ställdes in.
Anne Mattsson, ekonomichef, och Linda Johansson, enhetschef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner årsanalysen för året 2020.
Yrkanden

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

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






§20 Årsredovisning för kulturnämnden 2020
G-Tjänstesrkrivelse - Årsanalys 2020
Arsanalys 2020 (Kulturnamnden)
Bilaga, Kulturnämndens resultat 2020
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§

16

Remiss - Granskning av stöd till idéburen sektor Svar senast
2021-02-26

KN-2020-5366
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har under 2020 granskat stödet till idéburen sektor. Syftet är att bedöma
om stödet till idéburen sektor hanteras enligt gällande regelverk och att den interna
kontrollen av detta är tillräcklig. Granskningen föranleder rekommendationer till
kulturnämnden att på vissa punkter förstärka uppföljning och kontroll av den verksamhet
som får stöd.
I förslag till yttrande redovisas synpunkter och planerade åtgärder under 2021.Granskningen
bör ses som ett välkommet stöd i det pågående arbetet med implementering av Regler och
riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor, både inom nämndens egen verksamhet
och i samverkan med övriga bidragsgivande nämnder och förvaltningar. Vidare bör
framhållas att uppföljningen av beviljade stöd bör anpassas efter stödets syfte och att
kulturstödet främst har fokus på verksamhetens innehåll och genomförande.
Jennie Järvå, enhetschef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande och översänder det till revisorskollegiet.
2. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra de åtgärder som anges i
yttrandet.
3. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att senast 2022-01-31 göra en
återrapportering till kulturnämnden med förslag till uppföljande yttrande.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar bifall till förslaget.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kulturnämndens beslut har Michael Hård af Segerstad (SD) inkommit med ett särskilt
yttrande (bilaga 1).
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Beslutsunderlag



§22 Remiss - Granskning av stöd till idéburen sektor Svar senast 2021-02-26
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G-Tjänsteskrivelse Remiss - Granskning av stöd till idéburen sektor
Yttrande - Granskning av stöd till idéburen sektor
Rapport - fördjupad granskning
Bilaga - yttrande till revisorskollegiet
Missiv - granskning av stöd till idéburen sektor
Malmö stads kulturstöd - bestämmelser 2020-11-24
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kulturnämnden
Ärendenummer: 05. KN-2020-5366

Remiss – Granskning av stöd till idéburen sektor
Sverigedemokraterna välkomnar granskningen av stödet som betalas ut. Det är på tiden att en riktig
granskning genomförts. Resultatet visar att det finns brister i hanteringen. De åtgärder som kommer
att införas är välbehövda. Vi har länge påpekat att stöd har betalats ut till organisationer som inte
ställer sig bakom de demokratiska värderingar som Malmö stad står för. Exempel på detta är stödet
till Ibn Rushd som har kopplingar till muslimska brödraskapet. Nu införs rutiner just på att bedöma
stödmottagare uppfyller dessa krav.
Kontrollen av ledare som skall arbeta med barn genom att begära ut registerutdrag är även det en
viktig förbättring. Även att kraven på återkrav förtydligas är något som vi ser positivt på. Den
granskning som nu genomförts visar på att sverigedemokraterna hela tiden har haft rätt i sin kritik
om hur dessa stöd har betalats ut. Det är inga små belopp som det gäller för kulturnämnden ca 76
mkr. Det är av yttersta vikt att skattemedel endast betalas ut till de som följer samtliga regelverk och
att det görs ordentliga uppföljningar av utbetalt stöd. Vi förväntar oss att förvaltningen kommer att
öka kontrollen av utbetalda medel enligt rapporten och att vi kommer få ett mer korrekt utbetalat
stöd i framtiden och att organisationer som inte uppfyller de nya kraven kommer att få stödet
indraget och eventuellt blir återbetalningsskyldiga.

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)
Med instämmande

Lars-Johan Hallgren (SD)

2021-02-17
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

17

Granskning av våld och hot på biblioteken, svar senast 2 mars
2020

KN-2020-3
Sammanfattning

Malmö Stadsrevision har granskat arbetsmiljöarbetet på biblioteken avseende våld och hot.
Stadsrevisionen har lämnat bedömningar och rekommendationer för att säkerställa att det
finns ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete på biblioteken avseende våld och hot. Kulturnämnden har ställt sig positiv till granskningen och har genomfört åtgärder med anledning av
de bedömningar och rekommendationer som redovisas i revisionens rap-port. Åtgärdernas
resultat beskrivs i yttrandet.
Beslut

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

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

Till kulturnämndens beslut har Torbjörn Kastell (SD) inkommit med ett särskilt yttrande
(bilaga 2).
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Beslutsunderlag












§21 Granskning av våld och hot på biblioteken, svar senast 2 mars 2020
G-Granskning av våd och hot på biblioteken
Förslag till yttrande- Granskning av våld och hot på biblioteken
Beslut Revisorskollegiet 20191218 §123 Våld och hot på biblioteken
Rapport - Fördjupad granskning - Våld och hot på biblioteken
Granskning av våld och hot på biblioteken, SR-2019-89
Missiv - Granskning av våld på biblioteken
§15 Granskning av våld och hot på biblioteken, svar senast 2 mars 2020
Kulturnämndens yttrande
Bilaga 1
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Bilaga 2

Särskilt yttrande
Kulturnämnden
Ärendenummer: 06. KN-2020-3

Granskning av våld och hot på biblioteken
Sverigedemokraterna välkomnar den sedan länge nödvändiga granskningen av våld
och hot på biblioteken, ett fenomen som uppmärksammats under lång tid men som
ännu inte föranlett några konkreta åtgärder. Vi är emellertid av uppfattningen att
granskningen har en tendens att förringa problemen och att det saknas förslag på
skarpa åtgärder av den omfattning som situationen kräver. De ordningsstörningar vi
kunnat se på biblioteken kan enligt vår mening inte lösas med de åtgärder som
framhålls i granskningen, såsom utbildning i bemötande eller inhämtande av
ytterligare statistik. Det är vår mening att bibliotekspersonalen för att trygga sin egen
arbetsmiljö och besökarnas säkerhet måste få betydligt kraftfullare verktyg till sitt
förfogande, såsom säkerhetsvakter, kameraövervakning och möjlighet att utfärda
besöksförbud för störande personer. Om enbart denna granskning skall ligga till
grund för kommande trygghetsskapande åtgärder befarar vi att dessa inte kommer
att vara tillräckliga. Vi vill därför med detta yttrande markera att vi ser ytterst allvarligt
på denna problematik och ämnar inkomma med skarpare förslag i denna fråga.

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)
Med instämmande

Lars-Johan Hallgren (SD)

2021-02-17

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

18

Finskt förvaltningsområde - Fördelning av statliga medel 2021

KN-2020-5711
Sammanfattning

Malmö stad är sedan 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet och tar emot
ett årligt statsbidrag på 1 980 tkr för att genomföra insatser inom ramen för finskt
förvaltningsområde. Kommunstyrelsen (STK-2020-1318) har beslutat att fördela 450 tkr till
kulturnämnden. Fördelning av budgeten för kultur inom ramen för finskt förvaltningsområde
har upprättats utifrån dialog med kulturförvaltningens verksamheter som har äskat medel
inför 2021. Budgeten har således inte planerats att inrymma initiativ från andra förvaltningar,
med undantag för Fastighets och gatukontorets arrangemang i samband med
Malmöfestivalen. Sverige- finska representanter, fokusområde kultur har fått möjlighet att
delta i dialogmöte inför förslag till beslut, inkomna synpunkter har beaktats. Nästa
dialogmöte kommer ske i mars 2021.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner redovisad budgetplanering avseende fördelning av statliga
medel för finskt förvaltningsområde 2020 samt delegerar till kulturdirektören att fördela
resterande medel.
Yrkanden

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







§23 Finskt förvaltningsområde - Fördelning av statliga medel 2021
G-Finskt förvaltningsområde - fördelning av medel 2021
Beslut KS 2020-12-09 §395 Fördelning av statliga medel avseende finskt
förvaltningsområde 2021
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2020-11-30 Fördelning av statliga medel avseende finskt
förvaltningsområde 2021
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Årsredovisning 2019 finskt förvaltningsområde
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§

19

Nämndinitiativ Vänsterpartiet (V) - Lokalvård i kommunal regi

KN-2021-317
Sammanfattning

Enligt 20 § i kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i nämnden.
Vänsterpartiet har till kulturnämnden lämnat in ett förslag angående lokalvård i kommunal
regi. Kulturnämnden har den 28 januari 2021, §11, uppdragit till kulturförvaltningen att
bereda ärendet inför nämndsammanträde 17 februari 2021.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden avslår Vänsterpartiets nämndinitiativ om att all lokalvård ska ske i egen
regi.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Mirjam Katzin (V) yrkar avslag till förslaget till förmån för nämndinitiativet.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till föreliggande förslag, dels
bifall till nämndinitiativet.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden har beslutat att
avslå Vänsterpartiets nämndinitiativ om att all lokalvård ska ske i egen regi.
Reservationer och särskilda yttranden

Mirjam Katzin (V) reserverar sig muntligt mot kulturnämndens beslut, till förmån för eget
yrkande.
Gustav Svanborg Edén (MP) anmäler en protokollsanteckning. Anteckningen har inte
lämnats in inför protokollsjusteringen.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse - nämndinitiativet: lokalvård i kommunal regi
§24 Nämndinitiativ Vänsterpartiet (V) - Lokalvård i kommunal regi
§11 Nämndinitiativ Vänsterpartiet (V) - Lokalvård i kommunal regi
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§

20

Anmälan delegationsbeslut KN 17 februari 2021

KN-2020-5690
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 januari 2021
Delegationsbeslut Nya anställningar fr o m 2021-01-10 Delegationsbeslut kulturdirektören januari 2021
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§

21

Inkomna skrivelser KN 17 februari 2021

KN-2020-5687
Beslut

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










§25 Inkomna skrivelser KN 17 februari 2021
Information från institutionerna februari 2021
Beslut KS 210113 §12 Direktiv för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och
hållbart Malmö
Beslutad i KS 210113 - Direktiv för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och
hållbart Malmö
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210111 Direktiv och budget för Tillväxtkommissionen
för ett inkluderande och hållbart Malmö
Beslut KS 2021-01-13 §11 Revidering av samarbetsplanen för Malmöandan
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2021-01-11 Revidering av samarbetsplanen för
Malmöandan
Protokoll förvaltningsråd 2021-02-01
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§

22

Kulturnämndens deltagande i samtal med Region Skåne "Hur
kan vi tillsammans skapa ett kulturliv öppet för alla"
Frida Trollmyr meddelar att den 19 mars 2021 bjuder Region Skåne till ett samtal i ämnet
"Hur kan vi tillsammans skapa ett kulturliv öppet för alla".
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Arvode och ersättning för förlorad arbetstid kommer att utgå i samband med medverkan i
mötet med Region Skåne.

