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Malmö stad

Kulturnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-04-28 kl. 13:00-17:00

Plats

Distans via Teams

Ordförande

Frida Trollmyr (S)

Ledamöter

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)

Ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Pontus Månsson (L)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Hanna Margareta Granér (V)
Oskar Månsson (M)
Albin Westermark (C)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Lillebror Bruér (SD)

Övriga deltagare

Pernilla Conde Hellman, Kulturdirektör
Personalrepresentant, Kommunal
Personalrepresentant, SACO
Personalrepresentant, Vision
Personalrepresentant, Ledarna

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Anna Gawrys
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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 3 maj 2021.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
2.

Återrapportering av Rörelsernas museum 2020

KN-2021-146
Sammanfattning

Rörelsernas Museum har sedan 2018 erhållit statliga medel. I september 2020 lämnade
regeringen besked att det inte avsatts några medel för fortsatt finansiering 2021.
Verksamheten har därför avvecklats från och med 2021.
Katarina Elisabeth Carlsson, strateg, redovisar för ärendet.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag





3.

Beslut KSAU 2021-03-29 § 165 Återrapportering av rörelsernas museum 2020
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Återrapportering Rörelsernas museum 2020
Rörelsernas museum årsredovisning 2020
Bilaga Program 2020 Rörelsernas museum
Remiss Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen Svar
senast 2021-04-30

KN-2021-1241
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att effektivisera,
samordna och framtidssäkra stadens digitala infrastrukturlösningar och föreslå en mer
ändamålsenlig organisering för Malmö stad. Utredningen föreslår att Malmö stad, i likhet med
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övriga storstäder, etablerar ett helägt, kommunalt stadsnätsbolag med ansvar för att utveckla
och säkerställa digital infrastruktur till Malmö stads alla hushåll, företag och kommunala
verksamheter på likvärdiga villkor. Ärendet har skickats till Kulturnämnden för yttrande.
Kulturförvaltningen välkomnar utredningen och ser positivt på förslaget att skapa ett
kommunalt stadsnätsbolag. Kulturförvaltningen önskar dock att förslaget förtydligas på några
punkter, bland annat vad gäller ansvarsfördelning och samverkan mellan det förslagna
bolaget, den centrala IT-organisationen samt övriga nämnder/förvaltningar.
Förslag till beslut

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















4.

§49 Remiss Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen Svar senast 2021-04-30
G-Remiss - Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framitdsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen
Yttrande - Remiss - Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen
KS AU 2021-02-15 §73 Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210215 Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen
Bilaga 1 Rapport digitala infrastruktur 2020-09-17
Bilaga 2 Regionnätssamarbete
Bilaga 3 Omvärldsanalys
Bilaga 4 Aktuella kommentarer och utdrag från myndigheter och organisationer
Bilaga 5 Utdrag från intervjuer
Bilaga 6 Aktiviteter och leveranser
Powerpoint presentation
Följebrev Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen
Remiss ang. Plan: Fri från våld - en gemensam angelägenhet

KN-2021-728
Sammanfattning

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation antogs av kommunfullmäktige i februari 2016
för perioden 2016 – 2020. Arbetsmarknads- och socialnämnden har uppdraget att samordna
planen. Kulturnämnden ska yttra sig över den reviderade versionen av planen.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
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1. Kulturnämnden godkänner det av arbetsutskottet reviderade förslaget till yttrande och
översänder det till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslutsunderlag






5.

§50 Plan: Fri från våld - en gemensam angelägenhet
Arbetsutskottets förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse - Plan: Fri från våld
Remiss - Plan: Fri från våld - en gemensam angelägenhet
Utredning - Fri från våld - en gemensam angelägenhet
Malmöinitiativet - Alla barn har rätt till en porrfri barndom

KN-2020-3847
Sammanfattning

Kulturnämnden har tagit emot förslaget kring ”Alla barn har rätt till en porrfri barndom”.
Malmöinitiativet efterfrågar tekniska begränsningar på stadens Wi-Fi-nätverk i form av
filterfunktionalitet, specifikt att filtrera bort porrelaterade sökningar och visningar; samt att
införa policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk.
Kulturförvaltningen stödjer förslaget och anser att det är självklart att barn ska ha rätt till
porrfri barndom, men att den lösning som föreslås i form av filter kan ifrågasättas. Malmö
stad har idag inte en filterfunktionalitet på Wifi-nätverket utan har utgått från stadens
riktlinjer för informationssäkerhet. En nationell lagstiftning eller praxis för skolor och
offentliga verksamheter beträffande webb-filter-lösningar saknas. SKR har under 2020 gjort
en hemställan till regeringen om att utreda förutsättningarna för webb-filter-lösningar.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden ställer sig bakom kulturförvaltningens yttrande och sänder det till
stadskontoret.
Beslutsunderlag








6.

§51 Malmöinitiativet - Alla barn har rätt till en porrfri barndom
G-Tjänsteskrivelse - Malmöinitiativet Alla barn har rätt till en porrfri barndom
Förslag till yttrande
Bilaga 1
Bilaga 2. Malmö stad Innehållsfilter rapport
Malmöinitiativet - Alla barn har rätt till en porrfri barndom
Malmöinitiativet - Alla barn har rätt till en porrfri barndom
Stöd till studieförbunden 2021 samt omfördelning 2018-2020
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KN-2021-637
Sammanfattning

Anslaget för stöd till studieförbunden 2021 uppgår till 18 600 000 kr, enligt fastställd
kulturstödsbudget för 2021. Föreliggande ärende avser fördelningen. Till följd av omfattande
justeringar av studieförbundens verksamhetsstatistik för åren 2017-2019 har även en
retroaktiv omräkning skett av stödet för åren 2018, 2019 och 2020.
Förslaget utgår från gällande bestämmelser samt dialog med studieförbundens referensgrupp.
Enligt beslut av kulturnämnden 28 januari 2021 har verksamhetsstatistiken för 2020
undantagits från beräkningsunderlaget, med hänsyn till pandemins effekter. Av samma skäl
föreslås 2021 års statistik undantas från kommande års beräkningsunderlag.
Jennie Järvå, enhetschef, samt Märta Lünnér, utvecklingssekreterare, redovisar för ärendet.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden fastställer justerad fördelning av stöd till studieförbunden för åren 2018,
2019 och 2020 enligt förslag.
2. Kulturnämnden fastställer fördelning av stöd till studieförbunden 2021 enligt förslag.
3. Kulturnämnden undantar 2021 års verksamhetsstatistik från beräkningen av kommande års
stöd till studieförbunden, med hänsyn till de fortsatta effekterna av corona-pandemin.
Beslutsunderlag












7.

§52 Stöd till studieförbunden 2021 samt omfördelning 2018-2020
G-Tjänsteskrivelse - Stöd till studieförbunden 2021
Bilaga 1 Stödbestämmelser
Bilaga 2 Omfördelning stöd 2018-2020
Bilaga 3 Fördelning stöd 2021
Bilaga 4 FBR Utökad särskild kontroll rapport 2021-02-17
Bilaga 5 SISAM Följebrev granskning Skåne
Bilaga 6 SISAM Sammanställning Skåne 2021-03-31
Bilaga 7 Brev från Medborgarskolan
Bilaga 8 Brev från Studiefrämjandet
Bilaga 9 ABF Malmö - rapport om Kontrapunkt
Malmö stads kulturstipendier 2021

KN-2021-636

8.

Konststipendier och bidrag från 2020 års avkastning från
Björklundfonden
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KN-2021-84
Beslutsunderlag


9.

Tjänsteskrivelsen - Aase och Richard Björklunds fond
Konststipendier från 2020 års avkastning från Olssonfonden

KN-2021-1443

10.

Konststipendier från 2020 års avkastning från Trotzigfonden

KN-2021-83

11.

Nämndinitiativ Sverigedemokraterna (SD) - Stoppa stödet till Ibn
Rushd

KN-2021-1698
Sammanfattning

Enligt 20 § i kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i nämnden.
Sverigedemokraterna har till kulturnämnden lämnat in ett förslag om att stoppa stödet till Ibn
Rushd.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att bereda nämndinitiativet till
kulturnämndens sammanträde den 26 maj 2021.
Beslutsunderlag


12.

Nämndinitiativ Sverigedemokraterna (SD) - Stoppa stödet till Ibn Rushd
Anmälan delegationsbeslut KN 28 april 2021

KN-2021-158
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.
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Förslag till beslut

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





13.

Delegationsbeslut kulturanalys och stöd mars 2021
Delegationsbeslut stadsantikvarien mars 2021
Delegationsbeslut ekonomichef april 2021
Protokoll KNAU 15 april 2021
Inkomna skrivelser KN 28 april 2021

KN-2021-149
Förslag till beslut

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
















§57 Inkomna skrivelser KN 28 april 2021
Meetings plus stängt förmiddagen den 6 maj
Stängning av Meetings plus förmiddagen den 6 maj
Beslut ASN 2021-03-25 §106 Överenskommelse om arbetsmarknadsanställningar
mellan arbetsmarknads- och socialnämnden och övriga nämnder utifrån beslut i
kommunfullmäktige
G-Tjänsteskrivelse ASN 2021-03-25 Överenskommelse om
arbetsmarknadsanställningar mellan arbetsmarknads- och socialnämnden och övriga
nämnder utifrån beslut i kommunfullmäktige
Bilaga 1 - Överenskommelse om arbetsmarknadsanställningar
Beslut KSAU 2021-03-29 § 165 Återrapportering av rörelsernas museum 2020
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Återrapportering Rörelsernas museum 2020
Rörelsernas museum årsredovisning 2020
Bilaga Program 2020 Rörelsernas museum
Beslut KF 2021-03-31 §100 med Reservation (M+C) och Muntlig reservation (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2021-03-01 Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning
Riktlinjer för IT och digitalisering
Information från institutionerna april 2021

