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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-03-30 kl. 13:00-15:00

Plats

Teams

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Christina Melin Dahlvid (S)
Mirjam Katzin (V)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Torbjörn Kastell (SD)
Kenneth Hansson (S) ersätter Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S)

Ej tjänstgörande ersättare

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)
Anne Matsson (Ekonomichef) §25
Anna Nystedt (Kommunikationschef)
Linda Johansson (Enhetschef)
Max Emland (Personalrepresentant (Kommunal))
Torbjörn Nilsson (Stadsbibliotekarie)
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2021-04-07

Protokollet omfattar

§§23-35

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)
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Justering av protokoll
Remiss Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet SOU 2020:46 Svar senast 2020-04-01
Hyresreduktion för kulturförvaltningens andrahandsgäster, Q1 2021
Inriktningsbeslut - Nytt bibliotek i kvarteret Härberget i Hyllie
Avsiktsförklaring gällande nationalscen för dans
Återbetalning av kulturstöd Arabiska Bokmässan
Medborgarförslag på offentlig konst - Konstnärlig gestaltning av Elma
Danielssons gärning
Förslag till reviderad handlingsplan för arbete 2019-2023 med att stärka Malmös
roll som framtidens kuststad
Val av dataskyddsombud för kulturnämndens verksamhetsområde
Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats
Kulturnämndens studieresa 2021
Inkomna skrivelser KN 30 mars 2021
Anmälan delegationsbeslut KN 30 mars 2021
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§

23

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.
Beslut

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

24

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.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till förslaget.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till förslaget.
Amanda Brumark (L) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång

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

Michael Hård af Segerstad (SD) meddelar att Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet
(bilaga 1).
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Beslutsunderlag









§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
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Bilaga 1

Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 02. KN-2021-807

Remiss Finansdepartementet – Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam
angelägenhet SOU 2020:46
Sverigedemokraterna ser positivt på det arbete som kulturskolorna genomför men vi kan inte ställa
oss bakom yttrandet som nämnden tagit beslut om. Att Kulturskolorna skulle bli en del av det
allmänna utbildningssystemet ställer vi oss kritiska till då det i yttrandet inte beskrivs vad
konsekvenserna av detta skulle leda till. Till exempel för privata alternativ. Vi stödjer inte heller den
delen av yttrandet där det beskrivs att resurser skall läggas på uppsökande verksamhet. Vi anser att
den kontakt som barn och unga får med Kulturskolorna i sin vanliga skolmiljö är fullt tillräcklig och att
de som har ett intresse själva kan anmäla detta och delta i aktiviteterna som erbjuds.
Stycket om snedrekrytering är även det alldeles för otydligt. Det framgår inte tydligt vad som är
problemet med rekryteringen idag. Enligt oss så borde den som är bäst lämpad vara den som erbjuds
en tjänst inte den som kommer från ett visst område, härkomst eller socioekonomisk grupp skall inte
spela någon roll vid rekrytering.
Vi hade även velat se en satsning på kulturchecken vilket enligt oss hade ökat möjligheterna de som
vill delta i utbildning i stadens regi.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Avslag på yttrandet 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)
2021-03-30

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

25

Hyresreduktion för kulturförvaltningens andrahandsgäster, Q1
2021

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.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
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.
Yrkanden

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

Kulturförvaltningen
Beslutsunderlag





§43 Hyresreduktion för kulturförvaltningens andrahandsgäster, Q1 2021
G-Tjänsteskrivelse-Hyresreduktion Q1, 2021
Bilaga,brancher, hyresstöd
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§

26

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.
Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar 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.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Torbjörn Kastell (SD) yrkar bifall till förslaget.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till förslaget.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till förslaget.
Amanda Brumark (L) yrkar bifall till förslaget.
Gustav Svanborg Edén (MP) instämmer i bifallsyrkandena.
Beslutsunderlag




§37 Inriktningsbeslut - Nytt bibliotek i kvarteret Härberget i Hyllie
G-Förslag till beslut
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§

27

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.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner den av arbetsutskottet reviderade avsiktsförklaringen till stöd
för ett nytt uppdrag till Skånes Dansteater som nationalscen för samtida dans, enligt förslag.
Kulturnämnden föreslår 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.
Yrkanden

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

Kulturdepartementet, kulturminister Amanda Lind
Region Skånes Kulturnämnd
Skånes Dansteater
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
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Skrivelse från Region Skåne till Kulturdepartementet angående Skånes Dansteater
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§

28

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.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
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.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Torbjörn Kastell (SD) yrkar bifall till förslaget.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till förslaget.
Nicola Rabi (M) yrkar att kulturförvaltningen inför ett säkerhetssystem i syfte att liknande
situationer inte inträffar i framtiden.
Frida Trollmyr (S) yrkar avslag till Nicola Rabis tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till föreliggande förslag, dels
tilläggsyrkande till förslaget. Ordföranden föreslår att kulturnämnden först tar ställning till
föreliggande förslag och därefter tar kulturnämnden ställning till tilläggsyrkandet.
Kulturnämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden finner att det enbart finns bifallsyrkanden till föreliggande förslag och att
kulturnämnden beslutar därmed att bifalla det föreliggande förslaget.
Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandet under proposition bifall mot avslag och finner
att kulturnämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Reservationer och särskilda yttranden
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Nicola Rabi (M) meddelar att Moderaterna avser att lämna in särskilt yttrande (bilaga 2).
Torbjörn Kastell (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avser att lämna in särskilt yttrande
(bilaga 3).
Frida Trollmyr (S) meddelar att Socialdemokraterna samt Liberalerna avser att lämna in
särskilt yttrande (bilaga 4).
Beslutet skickas till

Föreningen Arabiska Bokmässan
Beslutsunderlag










§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
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Bilaga 2

Särskilt yttrande

Kulturnämnden 2021.03.30
KN-2021-580
Ärende: 6
Återbetalning av kulturstöd Arabiska bokmässan
Vi ställer oss positivt till återbetalning.
Då vi inte fick gehör för vårt tilläggsyrkande om ökad säkerhet så att
antisemitiska böcker inte skall existera på bokmässan, inkommer vi med ett
särskild yttrande. Vi inom den borgerliga gruppen ser mycket allvarligt att det
har funnits antisemitiska böcker på arabiska bokmässan. Idag söker man efter
ord, man skulle lätt kunna öka säkerheten med att söka på tex titlar och
bokförlag som har eller har haft med antisemitism att göra.

Nicola Rabi (M)

Cornelia Röjner (M)

Med instämmande av
Oskar Månsson (M)

Albin Westermark (C)
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Bilaga 3

Särskilt yttrande

Kulturnämnden

Ärendenummer: 06. KN-2021-580

Återbetalning av kulturstöd Arabiska Bokmässan
Sverigedemokraterna ställer sig fullständigt bakom kraven på återbetalning av kulturstödet till
Arabiska Bokmässan och bifaller arbetsutskottets förslag. Vi vill dock påpeka att åtgärden inte är
fullständig och snarast måste betraktas som att bekämpa symptomen istället för sjukdomen. Det är
Ibn Rushd som ligger bakom Arabiska Bokmässan och det är de som inkommit med ett i vår mening
föga trovärdigt svar i detta ärende.
Så länge Malmö Stad och, för den delen, Region Skåne fortsätter utdela bidrag och kulturstöd till Ibn
Rushd kommer incidenter av den här typen att vara ständigt återkommande. Malmös skattebetalare
skall inte behöva bidra till en antisemitisk och islamistisk organisation och vi ämnar fortsätta med
våra krav på att helt och hållet avsluta alla former av bidrag till denna organisation. Även om beslutet
att återkräva bidragen till Arabiska Bokmässan är ett steg i rätt riktning så borde inte detta bidrag ha
delats ut till att börja med.

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

2021-03-30

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga
4

Särskilt yttrande
Kulturnämnden 2021-03-30
Ärende 6 - Återbetalning av kulturstöd Arabiska Bokmässan KN-2021-580
Socialdemokraterna och Liberalerna tycker att det som hänt är djupt upprörande.
Kulturförvaltningen agerade snabbt och handlingskraftigt på uppgifterna om att det fanns en
antisemitisk boktitel på den arabiska bokmässan som beviljats kulturstöd, och avbröt omgående
samarbetet enligt de rutiner som finns. Sådant här får inte hända. Socialdemokraterna och
Liberalerna har därför vidtagit flera åtgärder för att förebygga och förhindra sådana här
situationer. Det viktigaste är Malmö stads nya riktlinjer för bidragsgivning till idéburen sektor där
vi har förtydligat kravet på demokrati. Dessa är numera implementerade och tydliga i
Kulturstödets regler och tjänstepersonerna arbetar utifrån dem i bedömning och uppföljning. Det
är också därför kulturförvaltningen kunde agera snabbt i samband med Arabiska Bokmässan och
kulturnämnden nu tar detta beslut om att kräva tillbaka pengarna. Inga skattemedel ska gå till
verksamhet som strider mot Malmö stads värderingar, riktlinjer eller gällande lagstiftning.
Vi yrkade dock avslag på Moderaternas tilläggsyrkande då vi inte tycker det är rimligt att lägga
ansvaret för kontrollen av ett helt utbud av boktitlar på Malmö stad och kulturförvaltningen.
Kulturnämnden avsätter årligen medel som det fria kulturlivet och ideella föreningar kan söka till
arrangemang och projekt. När man mottar kulturstöd så skriver man också under på att följa
Malmö stads värderingar och riktlinjer för bidragsgivning till idéburen sektor. Alla föreningar har
ett ansvar för att detta följs och vi tycker inte att det ansvaret kan läggas över på kommunen. I
riktlinjerna är det också tydligt för föreningarna vad som gäller om man inte följer dessa.

Frida Trollmyr (S)

Amanda Onsberg Brumark (L)

Christina Melin Dahlvid (S)

Kenneth Hansson (S)

Med instämmande av:

Eva Jönsson (S)

Pontus Månsson (L)
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§

29

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.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner upprättat förslag till konstprogram för konstnärlig gestaltning
av Elma Danielssons gärning.
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.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Torbjörn Kastell (SD) yrkar avslag till förslaget.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till föreliggande förslag, dels
avslag till detsamma.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden har beslutat att
bifalla föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
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Torbjörn Kastell (SD) meddelar att Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet (bilaga
5).
Cornelia Björklund Röjner (M) meddelar att Moderaterna avser att lämna in ett särskilt
yttrande (bilaga 6).
Beslutsunderlag








§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
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Bilaga 5

Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 07. KN-2019-1035

Medborgarförslag på offentlig konst – Konstnärlig gestaltning av Elma Danielssons gärning
Sverigedemokraterna är positiva till fler minnesmärken av framstående och berömda personer med
koppling till Malmö. Vi är också positiva till fler minnesmmärken över framstående kvinnor, även om
vi vill markera att dessa minnesmärken måste hedra och uppmärksamma personens gärning och inte
könstillhörighet i sig.
Vi är dock tveksamma till om det i första hand är just Elma Danielsson som i första hand bör givas
denna yttersta form av heder, då vi anser att hennes gärning har för stark partipolitisk koppling till
Socialdemokraterna och i första hand måste betraktas som ett politiskt monument snarare än ett
minnesmärke som angår hela Malmö. Utan tvekan är Socialdemokraternas betydelse för svensk
historia på gott och ont mycket stor, och det är därför fullt rimligt att arbetarrörelsens framstående
personer uppmärksammas i form av offentlig konst. Det finns emellertid redan många sådana
minnesmärken, inklusive två i Malmö av Elma Danielssons make Axel Danielsson, även han
framstående socialdemokrat. Ytterligare ett sådant monument är inte motiverat.
Vi ser gärna fler minnesmärken över framstående kvinnor från Malmös historia, men anser att dessa
bör sökas bland de många konstnärer och även politiker från andra partier eller folkrörelser som
finns och som ännu inte uppmärksammas.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Avslag på arbetsutskottets förslag.

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

För Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

2021-03-30

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 6

Särskilt yttrande

Kulturnämnden 2021.03.30
KN-2019-1035
Ärende: 7
Medborgarförslag på offentlig konst Konstnärlig gestaltning Elma
Danielssons gärning

Vi ställer oss positivt att premiera en kvinnlig gärning i Malmös historia med en
namngiven staty i Malmö, trots att det är ett mycket politiskt beslut som visar
arbetarkommunens socialdemokratiska historia i Malmö där män alltid varit de
starka och ledande i byn. Nu ser vi med förhoppning fram emot att fler kvinnor
som gjort goda gärningar för Malmö genom historien premieras, även om de
haft annan politisk inriktning.

Nicola Rabi (M)

Cornelia Röjner (M)

Med instämmande av
Oskar Månsson (M)

Albin Westermark (C)
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§

30

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.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
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.
Yrkanden

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

Kommunstyrelsen
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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§

31

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.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
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.
Yrkanden

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

Stadskontoret

Beslutsunderlag





§39 Val av dataskyddsombud för kulturnämndens verksamhetsområde
G-Tjänsteskrivelse - Val av dataskyddsombud för kulturnämndens
verksamhetsområde
Beslut KSAU 2021-01-25 §24 Utseende av dataskyddsombud
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§

32

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.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner rapporten och översänder den till kommunstyrelsen.
Yrkanden

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

Michael Hård af Segerstad (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avser att lämna in ett
särskilt yttrande (bilaga 7).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




§38 Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats
G-Tjänsteskrivelse - redovisning av motioner
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Bilaga 7

Särskilt yttrande

Kulturnämnden

Ärendenummer: 10. KN-2020-4988

Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats
En av motionerna som bifallits är för att hedra minnet Herman Gotthardt. Denna motion är sedan
1998, det vill säga över 20 år gammal. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kulturnämnden
att återkomma till kommunfullmäktige med anhållan om investeringsanslag och med en närmare
redovisning och förslag till utformning och placering av konstverket. Inte mycket har hänt sedan 1998
förutom att kulturnämnden beslutade 1999 att återkomma till kommunfullmäktige med begäran om
medel för ett konstverk i samband med beslut om ett framtida konstmuseum. Sverigedemokraterna
anser att om kommunfullmäktige har beslutat om att genomföra en motion så är det ett mycket
märkligt agerande från kulturnämndens sida att skjuta på detta beslut i över 20 år.

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

2021-03-30

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

33

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).
Beslut

Kulturnämndens beslutar
1. Kulturnämnden kommer inte genomföra en studieresa under mandatperioden 2019-2022.
Yrkanden

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

Kulturförvaltningen
Beslutsunderlag





§40 Kulturnämndens studieresa 2021
G-Tjänsteskrivelse - studieresa 2021
§97 Kulturnämndens studieresa 2021
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§

34

Inkomna skrivelser KN 30 mars 2021

KN-2021-148
Beslut

Kulturnämnden beslutar
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
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
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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
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
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§

35

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.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Reservationer och särskilda yttranden

Michael Hård af Segerstad (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avser att lämna in ett
särskilt yttrande (bilaga 8).
Beslutsunderlag










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
Protokoll AU 18 mars 2021
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Bilaga 8

Särskilt yttrande

Kulturnämnden

Ärendenummer: 13. KN-2021-157

Anmälan delegationsbeslut KN 30 mars 2021
Sverigedemokraterna har tidigare reagerat över att stora belopp har betalats ut i projektstöd
delegerat av enhetschef på kulturförvaltningen. Detta sker helt utan att nämnden har någon kontroll
på vilka ärenden som får stöd. vi anser att nämnden borde ha ett övergripande ansvar på vad som
delas ut i projektstöd. Detta gäller särskilt vid belopp som överstiger 100,000 kr.

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

2021-03-30

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

