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1.

Justering av protokoll

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.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Protokoll från dagens möte justeras den 6 april 2021.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
2.

Remiss Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens
betänkande En gemensam angelägenhet SOU 2020:46 Svar senast
2020-04-01

KN-2021-807
Sammanfattning

Jämlikhetskommissionen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som kan utjämna skillnader i
uppväxtförhållanden, utbildning och arbetsvillkor. I uppdraget har det också ingått att förslå
åtgärder som stärker enskildas ställning gentemot starka ekonomiska intresse.
Kulturförvaltningen har ombetts att lämna synpunkter på avsnitten kring kulturskolor och
kulturliv och ställer sig positiva till förslagen i betänkandet avseende dessa två sektorer.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande.
Beslutsunderlag









3.

§32 Remiss Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet SOU 2020:46 Svar senast 2020-04-01
G-Tjänsteskrivelse-jämlikhetskommissionens betänkande
Förslag till yttrande
Följebrev - Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet,
SOU 2
En gemensam angelägenhet volym 1, SOU 2020:46
En gemensam angelägenhet volym 2, SOU 2020:46
Remissmissiv - Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet
SOU 2020:46
Hyresreduktion för kulturförvaltningens andrahandsgäster, Q1 2021
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KN-2021-1314
Sammanfattning

För att motverka Corona krisens negativa ekonomiska effekter beslutade kulturnämnden
under våren om hyresreduktion till kulturförvaltningens andrahandshyresgäster för kvartal 2
och 3, 2020. Kulturnämnden erhöll statligt hyresstöd med 50% av beviljade hyresrabatter för
kvartalet 2.
Regeringen har nu i en extra ändringsbudget för 2021 beslutat om en ny period för statligt
stöd till lokalhyresgäster, januari-mars 2021. Regeringen arbetar för att stödet ska komma på
plats så snart som möjligt, men eftersom det handlar om statsstöd måste det godkännas av
EU-kommissionen.
För att kunna agera skyndsamt när beslutet kommer ger förvaltningen nedan förslag till
beslut.
Anne Mattsson, ekonomichef, redovisar för ärendet.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden, förutsatt att regeringens beslut om nytt statligt stöd för
hyresnedsättningar januari-mars 2021 införs, ger kulturförvaltningen i uppdrag att inleda ett
ansökningsförfarande och pröva ansökningarna i enlighet med regeringens beslut och i övrigt
i enlighet med vad som framgår av ärendet.
Beslutsunderlag




4.

§43 Hyresreduktion för kulturförvaltningens andrahandsgäster, Q1 2021
G-Tjänsteskrivelse-Hyresreduktion Q1, 2021
Bilaga,brancher, hyresstöd
Inriktningsbeslut - Nytt bibliotek i kvarteret Härberget i Hyllie

KN-2021-951
Sammanfattning

Kulturnämnden har ställt sig positiv till att kvarteret Härbärget skulle kunna vara en lämplig
plats för utveckling av sammanknutna kulturella mötesplatser med lokal förankring.
Dessutom bör man undersöka möjligheten till gränsöverskridande verksamheter i kvarteret
Härbärget, med specifik utgångspunkt i barn och ungas behov och genom nytänkande,
samskapande, kunskapsutbyte och inspiration. Detta behöver ske i dialog och samverkan
med aktörer såväl inom staden som med externa parter. I ärendet föreslås att utgångspunkt
för detta arbete ska vara ett folkbibliotek som är en verksamhet som attraherar många olika
grupper och har låga trösklar.
För att möjliggöra en biblioteksetablering i kvarteret Härbärget och inom ramen för
stadsutvecklingsprojektet Embassy of Sharing behöver ambitionen och processen genom
detta inriktningsbeslut förankras och godkännas.
Utöver detta behöver ändringar i gällande Lokalbehovsplan 2021–2035 för biblioteken i
Malmö göras för att möjliggöra en tidigareläggning av en biblioteksetablering i Hyllie.
Linda Johansson, enhetschef, redovisar för ärendet.
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Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta att:
1. Godkänna inriktningsbeslut samt ambitionen och process för en biblioteksetablering i
kvarteret Härbärget i Hyllie.
2. Godkänna en ändrad inriktning i Lokalbehovsplan 2021–2035 för biblioteken i Malmö
som möjliggör en tidigarelagd biblioteksetablering i kvarteret Härbärget i Hyllie.
Beslutsunderlag



5.

§37 Inriktningsbeslut - Nytt bibliotek i kvarteret Härberget i Hyllie
G-Förslag till beslut
Avsiktsförklaring gällande nationalscen för dans

KN-2021-582
Sammanfattning

Skånes Dansteater har uttryckt en ambition att få status som nationalscen för den samtida
dansen i Sverige och har ställt en förfrågan till Region Skåne och Malmö stad om att stödja
initiativet. Region Skånes kulturnämnd har gjort ett positivt uttalande till
Kulturdepartementet.
Skånes Dansteater håller hög konstnärlig kvalitet och ligger i framkant vad gäller inkludering
och mångfald på scenen. Malmö är även i övrigt ett viktigt centrum för den samtida dansen.
Mot bakgrund av detta föreslås Malmö stad lämna en avsiktsförklaring till
Kulturdepartementet.
Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, och Jennie Järvå, enhetschef, redovisar för ärendet.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner den av arbetsutskottet reviderade avsiktsförklaringen till stöd
för ett nytt uppdrag till Skånes Dansteater som nationalscen för samtida dans, enligt förslag.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
2. Kommunstyrelsen lämnar en avsiktsförklaring till Kulturdepartementet till stöd för ett nytt
uppdrag till Skånes Dansteater som nationalscen för samtida dans, enligt kulturnämndens
förslag.
Beslutsunderlag







§33 Avsiktsförklaring gällande nationalscen för dans
NY G-Tjänsteskrivelse - Avsiktsförklaring gällande nationalscen för dans
Arbetsutskottets förslag till skrivelse till Kulturdepartementet
Skrivelse från Skånes Dansteater
Skrivelse från Region Skåne till Kulturdepartementet angående Skånes Dansteater
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6.

Återbetalning av kulturstöd Arabiska Bokmässan

KN-2021-580
Sammanfattning

Föreningen Arabiska Bokmässan har beviljats kulturstöd om sammanlagt 225 000 kr för
genomförande av arrangemanget Arabiska Bokmässan 2020. Under bokmässan publicerades
en länk till en antisemitisk bok, vilket bedöms vara en allvarlig överträdelse mot de
demokrativillkor som gäller för stöd från Malmö stad samt strida mot bestämmelserna för
kulturstöd.
Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, och Jennie Järvå, enhetschef, redovisar för ärendet.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden beslutar att den ideella föreningen Arabisk Bokmässan (802525-8982) ska
återbetala beviljat kulturstöd om 225 000 kr avseende genomförande av projektet Arabiska
Bokmässan 2020.
Beslutsunderlag









7.

§34 Återbetalning av kulturstöd Arabiska Bokmässan
G-Tjänsteskrivelse - Återbetalning av kulturstöd Arabiska Bokmässan
Ansökan projektstöd Arabiska Bokmässan
Arabiska bokmässan 2020 rapport
Beslut projektstöd Arabiska Bokmässan
Beslut corona-stöd Arabiska Bokmässan
Ansökan corona-stöd Arabiska Bokmässan
Rapport från Ibn Rushd 2020-11-16
Medborgarförslag på offentlig konst - Konstnärlig gestaltning av
Elma Danielssons gärning

KN-2019-1035
Sammanfattning

Kulturnämnden gav Kulturförvaltningen uppdraget att genomföra ett konstnärligt
gestaltningsuppdrag av Elma Danielssons gärning. Kulturförvaltningen ger i ärendet förslag
på konstprogram och budgetunderlag för äskande av medel.
Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, och Jennie Järvå, enhetschef, redovisar för ärendet.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner upprättat förslag till konstprogram för konstnärlig gestaltning
av Elma Danielssons gärning.
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2. Kulturnämnden uppdrar åt Kulturförvaltningen att verkställa upphandlingen i enlighet
med vad som framkommer i ärendet förutsatt beviljade medel från kommunstyrelsen och
uppdra Kulturförvaltningen att fatta tilldelningsbeslut enligt resultatet som framkommer av
genomförd anbudsutvärdering samt att teckna avtal med den konstnär som tilldelats kontrakt.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
3. Kommunstyrelsen anslår 100 tkr till kulturnämnden för finansiering för det konstnärliga
gestaltningsuppdraget som framkommer i ärendet.
Beslutsunderlag







8.

§35 Medborgarförslag på offentlig konst - Konstnärlig gestaltning av Elma
Danielssons gärning
G-Konstnärligt gestaltningsuppdrag av Elma Danielssons gärning
Konstprogram Elma Danielssons gärning_bilaga
§87 Medborgarförslag på offentlig konst - Konstnärlig gestaltning av Elma
Danielssons gärning
(Efter AU) Förslag till yttrande
Staty av Elma Danielsson
Förslag till reviderad handlingsplan för arbete 2019-2023 med att
stärka Malmös roll som framtidens kuststad

KN-2021-1222
Sammanfattning

Miljönämnden ansvarar för samordning av arbetet enligt Handlingsplan för arbetet 2019–
2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Kulturförvaltningen har
tillsammans med berörda förvaltningar arbetat fram revideringen.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden tillstyrker föreslagna revideringar av kulturnämndens åtaganden i
Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
och översänder förslaget till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutsunderlag







§36 Förslag till reviderad handlingsplan för arbete 2019-2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad
G-Tjänsteskrivelse - reviderad handlingsplan: Malmö som kuststad
Handlingsplan Malmö framtidens kuststad - reviderad 2021
Sammanställning av föreslagna förändringar
Underlag från miljöförvaltningen: Sammanställning av föreslagna förändringar
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9.

Val av dataskyddsombud för kulturnämndens verksamhetsområde

KN-2021-660
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud på heltid för
ommunens nämnder och helägda bolag.
Då ordinarie dataskyddsombud är tjänstledig har kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-25
§ 24 utsett konsult Martin Axelsson till dataskyddsombud för kommunstyrelsens
verksamhetsområde med ikraftträdande från och med den 1 mars 2021 tills dess att ordinarie
dataskyddsombud åter är i tjänst den 13 augusti 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott anmodar i samma ärende kommunens övriga nämnder och
helägda bolag att utse Martin Axelsson till dataskyddsombud inom sina respektive
verksamhetsområden under samma period samt att uppdra åt honom att därefter meddela
Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) om beslutet och om
dataskyddsombudets kontaktuppgifter.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden utser konsult Martin Axelsson till dataskyddsombud för kulturnämndens
verksamhetsområde med ikraftträdande från och med den 1 mars 2021 till den 13 augusti
2021.
2. Kulturnämnden uppdrar åt Martin Axelsson att meddela Integritetsskyddsmyndigheten om
beslutet och om dataskyddsombudets kontaktuppgifter.
Beslutsunderlag




10.

§39 Val av dataskyddsombud för kulturnämndens verksamhetsområde
G-Tjänsteskrivelse - Val av dataskyddsombud för kulturnämndens
verksamhetsområde
Beslut KSAU 2021-01-25 §24 Utseende av dataskyddsombud
Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats

KN-2020-4988
Sammanfattning

Kommunfullmäktige uppdrar årligen åt kommunstyrelsen att följa upp motioner som i sak
bifallits men ännu ej åtgärdats. Varje nämnd är skyldig att rapportera till kommunstyrelsen.
Rapport till kommunfullmäktige ska ange orsaken till att motionen inte verkställdes.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner rapporten och översänder den till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
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11.

§38 Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats
G-Tjänsteskrivelse - redovisning av motioner
Kulturnämndens studieresa 2021

KN-2020-3498
Sammanfattning

Kulturnämndens arbetsutskott har i augusti 2020, §97, gett till kulturförvaltningen i uppdrag
att ta fram ett förslag till en studieresa för kulturnämnden under hösten 2021 med tema
"Kulturhuvudstad". Kulturförvaltningens bedömning är att med tanke på den pågående
pandemin kommer resan inte kunna äga rum. Kulturförvaltningen kommer istället att
undersöka möjligheterna till att genomföra ett studiebesök på distans (digitalt).
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämndens besluta
1. Kulturnämnden kommer inte genomföra en studieresa under mandatperioden 2019-2022.
Beslutsunderlag




12.

§40 Kulturnämndens studieresa 2021
G-Tjänsteskrivelse - studieresa 2021
§97 Kulturnämndens studieresa 2021
Inkomna skrivelser KN 30 mars 2021

KN-2021-148
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag









§42 Inkomna skrivelser KN 30 mars 2021
Beslut KF 210304 §81 Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Motion från Anders Andersson (V) om att
Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Beslut KF 210304 §83 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att
uppmärksamma historiska personer
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om att uppmärksamma historiska personer
Beslut KF 210304 §85
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210118 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om veteranmonument i Malmö
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Beslut KS 2020-01-14 §346 Forum för demokrati och mänskliga rättigheter,
Rapport 1 Hatbrott - ungdomar
Beslut KS 2021-02-10 §43 Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, Rapport
2 Hatbrott – utsatthet i yrkesroll
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2020-09-28 Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter, Rapport 1 Hatbrott - ungdomar
Rapport 2 Hatbrott utsatthet i yrkesroll
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2021-02-01 Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter, Rapport 2 Hatbrott- utsatthet i yrkesroll
Beslut KF 2021-02-04 §37 med Muntlig Reservation från (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2021-01-11 Utvärdering av Malmö stads donation till
Malmö universitet gällande gästprofessur till Willy Brandts minne med förslag till
beslut om fortsatt inriktning
Rapport Utvärdering av Malmö stads donation till Malmö universitet till minne av
Willy Brandt Programperioden 2010-2020
Beslut från KF 2021-02-04 § 36 Återrapportering uppdrag budget 2020 - samarbete
kring lokalkostnader och befintliga ytor
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201221 Återrapportering uppdrag budget 2020 samarbete kring lokalkostnader och befintliga ytor
Återrapportering av budgetuppdrag 2020 - samarbete för minskade lokalkostnader
och effektivt nyttjande av ytor
Dom - Förvaltningsrätten 2021-02-11 Överprövning ramavtal Möbler för arkiv och
säker förvaring Mål 16388-20
Föreläggande - Förvaltningsrätten 2021-01-18
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn Beslut KF 2020-12-22
Beslut KF 2021-02-04 §43 med Muntlig Reservation från (V) och (MP)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2020-12-14 Motion av Anders Skans (V) om färre
flygresor
Beslut KF 2021-02-04 §41 med skriftlig Reservation från (M) och muntlig
Reservation från (C), (V) och (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2020-12-14 Mötes- och resepolicy Malmö stad, med
riktlinjer
Mötes- och resepolicy Malmö stad, med tillhörande riktlinjer
Beslut KF 2021-02-04 §42 med Muntlig Reservation från (V) och (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2020-12-14 Förmånscykel Malmö stad
Förmånscykel Malmö stad
Beslut KF 2021-02-04 §48 med Muntlig Reservation från (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2020-12-14 Motion om att utreda svenskfientlighet i
Malmö
Beslut KF 2021-02-04 §44 med Muntlig Reservation från (MP) och (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2020-12-14 Motion av Måns Berger (MP) om
hållbarhetsanalys inför alla beslut
Beslut KS 2021-03-10 §81 Nämndinitiativ om hyreslättnader hos stadsfastigheter
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210308 Nämndsinitiativ om hyreslättnader hos
stadsfastigheter
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13.

Beslut KS 210310 §68 Remiss från Kulturdepartementet av Institutet för språk och
folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella
minoritetsspråken
KS yttrande - Remiss från Kulturdepartementet av Institutet för språk och
folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella
minoritetsspråken
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Remiss från Kulturdepartementet av Institutet
för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de
nationella minoritetsspråken
Information från institutionerna mars 2021
Anmälan delegationsbeslut KN 30 mars 2021

KN-2021-157
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.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag









14.

Delegationsbeslut kulturanalys och stöd februari 2021
Delegationsbeslut kulturdirektören februari 2021
Delegationsbeslut stadsantikvarien februari 2021
Delegationsbeslut enhetschef kulturanalys och stöd december 2021
Delegationsbeslut kulturdirektören januari 2021
Protokoll AU 20210204
Delegationsbeslut kulturnämndens ordförande - Utseende av tillförordnad
kulturdirektör 2021-03-31 - 2021-04-01
Ung livsstil - genomgång av forskningsresultat

Presentationen av resultaten från Ung livsstilstudien kommer göras av en av forskarna bakom
studien - Ulf Blomdahl.
Undersökningen har genomförts i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet hösten 2019hösten 2020. Rapporten släpps i april. Detta är en första presentation av de samlade
resultaten för alla årskurserna.
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Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner informationen.

