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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-04-28 kl. 13:00-15:00

Plats

Distans via 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)
Lars-Johan Hallgren (SD)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Katarina Carlsson (Strateg) §§36-37
Anna Nystedt (Kommunikationschef)
Max Emland (Personalrepresentant (Kommunal))
Jennie Järvå (Enhetschef) §§41-42
Märta Lünnér (Utvecklingssekreterare) §§41-42
Kirse Junge-Stevnsborg (Konstmuseichef) §§43-48
Vera Lazarevic (Avdelningschef) §§41-48
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2021-05-04

Protokollet omfattar

§§36-48

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)

…………………………………
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§

36

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 3 maj 2021.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
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§

37

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, och Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, redovisar
för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Kastell (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avser att lämna in ett särskilt
yttrande (bilaga 1).
Mirjam Katzin (V) meddelar att Vänsterpartiet avser att lämna in ett särskilt yttrande (bilaga
2).
Beslutsunderlag






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
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Bilaga 1

Särskilt yttrande

Kulturnämnden

Ärendenummer: 02. KN-2021-146

Återrapportering av Rörelsernas museum 2020
Sedan 2018 så har Rörelsernas Museum erhållit statliga medel men även kulturnämnden har skjutit
till miljonbelopp. Vad har staden fått för de här satsningarna? Tyvärr inte mycket.
Sverigedemokraterna anser att det enda rätta är det som nu gjorts, att lägga ner verksamheten. 2020
så var den totala kostnaden för det här projektet 7433 tkr, av dessa medel så stod
kulturförvaltningen för 2200 tkr. Sverigedemokraterna är inte emot att placera ett statligt museum i
staden men det måste vara en riktig verksamhet som tillför något och inte som det nu nerlagda
projektet. Coronasituationen gör det omöjligt att avgöra hur många besökare som verksamheten
hade kunnat samla men antalet visningar är inte särskilt högt. Dessa miljoner som det här projektet
har kostat hade kunnat göra betydligt mer nytta någon annanstans. Den här verksamheten var en
felsatsning från allra första början. Det enda vettiga beslutet som har tagits angående Rörelsernas
Museum var nerläggningen av det.

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

Lars-Johan Hallgren (SD)
2021-04-28

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 2

Särskilt yttrande Rörelsernas museum
Kulturnämnden 2021-04-28
Vänsterpartiet har tidigare yrkat på att tillsätta kommunala medel för att
bevara satsningen på Rörelsernas museum och vill nu understryka vikten av
att så långt möjligt behålla de kunskaper, erfarenheter, nätverk och
arbetsmodeller som byggts upp under muséets projektår.
Den verksamhet som byggts upp på Rörelsernas museum under de senaste
åren är unik för Sverige och har varit framgångsrik i att knyta band till
civilsamhället och skapa rum för samtal och möten som inte annars finns i
staden. Vi i Vänsterpartiet hoppas att förvaltningen ska behålla inte bara
medarbetare utan också arbetssätt och konkreta nätverk. På det viset kan vi
ta tillvara allt som byggts upp av engagerade medarbetare och deltagare från
civilsamhället de senaste fem åren. Vi önskar att förvaltningen ska
återkomma med hur man har gjort detta framöver.

Hanna Granér
Mirjam Katzin

Vänsterpartiet
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§

38

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
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.
Beslut

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

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

Stadskontoret

Beslutsunderlag











§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
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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
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§

39

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.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner det reviderade förslaget till yttrande och översänder det till
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar att förslag till yttrande revideras så att punkt 2 stycke 2 kompletteras
med följande "Kulturnämndens samlade bedömning är att utgångspunkten för insatsen bör vara dialog och
inkludering. Kulturnämnden bedömer att det är positivt att verka för inkludering och motverka otrygghet.
Kulturnämndens verksamheter kan utöva påverkansarbete genom t.ex. utställningar och liknande aktiviteter.
Attitydförändring kräver ett arbete på längre sikt och ofta är relationsbaserad och därför kan till viss del
genomföras i t.ex. kulturskolan eller allaktivitetshusen."
I övrigt yrkar Frida Trollmyr bifall till förslaget.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till Frida Trollmyrs tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Kastell (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avser att lämna in ett särskilt
yttrande (bilaga 3).
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag







§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
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Bilaga 3

Kulturnämnden

Särskilt yttrande

Ärendenummer: 04. KN-2021-728

Remiss ang. Fri från våld – en gemensam angelägenhet
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till själva intentionen i planen mot våld mot
kvinnor och yrkar därför inte avslag på denna. Dock så anser vi att planen har fel
fokus och riskerar att missa målet då den i första hand vill förändra "normer" och
"värderingar" inom befolkningen i sin helhet.
Till att börja med är dessa frågor i första hand polisiära och rättsliga ärenden som
bäst behandlas med strängare lagstiftning på nationell nivå och ökade resurser till
polisen. Det ligger inte på kommunens bord och behandlas därför inte i denna plan,
men Sverigedemokraterna har en lång rad förslag på åtgärder på nationell nivå som
vi menar kommer att vara betydligt effektivare i den här frågan.
När det gäller normer och värderingar så är redan idag "normen" i Sverige att man
inte misshandlar eller trakasserar kvinnor. Ingen svensk man har genom uppfostran
eller signaler från samhället fått uppfattningen att sådana handlingar på något sätt är
accepterade. Tvärtom är normen att de män som ägnar sig åt sådant är allmänt och
universellt betraktade med förakt och avsky från majoritetsbefolkningen, vilket de
själva också är medvetna om och vilket också är skälet till att den här typen av brott
sker bakom låsta dörrar och fördragna gardiner. Därmed anser vi inte att det finns
några "normer" att förändra vad gäller den svenska majoritetsbefolkningen.
I den mån detta problem handlar om normer och värderingar så rör det sig om
importerade problem, då vi under de senaste decennierna haft en mycket omfattande
invandring från länder med en fundamentalt annorlunda syn på jämställdhet och en
radikalt mer nedsättande syn på kvinnor, och att vi på grund av bristande integration
inte kunnat bekämpa dessa mer patriarkala värderingar. Planen adresserar över
huvud taget inte detta problem, vilket innebär att den inte på något sätt kommer att
vara effektiv för att komma till rätta med saken.
Sverigedemokraterna anser därför att planen inte kommer att bidra med något så
länge denna vinkel på problematiken inte uppmärksammas.

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

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

Lars-Johan Hallgren (SD)

2021-04-28

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

40

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.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden ställer sig bakom kulturförvaltningens yttrande och sänder det till
stadskontoret.
Yrkanden

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

Torbjörn Kastell (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avser att lämna in ett särskilt
yttrande (bilaga 4).
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag









§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

13

Bilaga 4

Kulturnämnden

Särskilt yttrande

Ärendenummer: 05. KN-2020-3847

Malmöinitiativet-Alla barn har rätt till en porrfri barndom
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till malmöinitiativet – ”Alla barn har rätt till en
porrfri barndom”.
Läser man initiativet så framgår det av initiativtagaren önskar så mycket mer än bara ett
införande av ett filter för att förhindra tillgång till sidor med pornografiskt innehåll via
kommunens datorer och nätverk.
Kulturförvaltningen anser vidare i yttrandet att de; ”anser att det är självklart att barn ska ha
rätt till en porrfri barndom”.
Vi förutsätter i och med detta yttrande att det gäller även andra aktiviteter i och/eller av
Malmö kommun.
Som initiativtagaren skriver så skall inte barn behöva bli exponerade för våld och porr och
oönskade sexuella aktiviteter och extrema yttringar av dessa.
Det är därför viktigt att Malmö kommun säkerställer att inga barn eller minderåriga kommer
i kontakt med sådant genom t.ex. World pride som tidvis uttrycker sig med groteska
uttrycksformer som inte har med sexuell läggning eller könstillhörighet att göra.
Sådan perversioner behöver barnen förskonas ifrån och kommer enligt detta initiativ och
kulturförvaltningens direktiv så också att göra i framtiden om man skall tolka förslaget till
yttrande rätt.
För att understryka värdet i att våra barn skall slippa porr och påtvingad sexualism i sin
vardag så anser Sverigedemokraterna att den delen av World pride som går under
beteckningen barnens pride inte alls genomförs och att Malmö kommun tydligt
kommunicerar detta till arrangörerna och ledningen för pridefestivalen just för att Malmö
kommun tar detta med barnens rätt på allvar att slippa bli sexualiserade eller utsatta för
oönskad pornografi i det offentliga rummet och även slippa ifrån allt för iögonfallande
uttryck i form av nakenhet och sexuella attribut.

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

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

Lars-Johan Hallgren (SD)

2021-04-28

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

41

Stöd till studieförbunden 2021 samt omfördelning 2018-2020

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, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
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.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Nicola Rabi (M) yrkar avslag till beslutsattserna två och tre.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till förslaget.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till förslaget.
Amanda Brumark (L) yrkar bifall till förslaget.
Gustav Svanborg Edén (MP) instämmer i bifallsyrkandena.
Albin Westermark (C) instämmer i bifallsyrkandena.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns olika förslag till beslut gällande varje beslutsatts.
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För första beslutsattsen finns det dels bifallsyrkande från Socialdemokraterna, Liberalerna,
Vänsterpartiet och Moderaterna (med instämmande från Miljöpartiet och Centerpartiet) och
dels avslagsyrkande från Sverigedemokraterna.
För andra beslutsattsen finns det dels bifallsyrkande från Socialdemokraterna, Liberalerna och
Vänsterpartiet (med instämmande från Miljöpartiet och Centerpartiet) och dels
avslagsyrkande från Moderaterna och Sverigedemokraterna.
För tredje beslutsattsen finns det dels bifallsyrkande från Socialdemokraterna, Liberalerna och
Vänsterpartiet (med instämmande från Miljöpartiet och Centerpartiet) och dels
avslagsyrkande från Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Ordföranden föreslår att varje beslutsatts ställs under proposition bifall mot avslag.
Kulturnämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer första beslutsattsen under proposition och finner att kulturnämnden har
beslutat att bifalla beslutsattsen.
Ordföranden ställer andra beslutsattsen under proposition och finner att kulturnämnden har
beslutat att bifalla beslutsattsen.
Ordföranden ställer tredje beslutsattsen under proposition och finner att kulturnämnden har
beslutat att bifalla beslutsattsen.
Reservationer och särskilda yttranden

Nicola Rabi (M) meddelar att Moderaterna reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
reservation (bilaga 5).
Michael Hård af Segerstad (SD) meddelar att Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet
och lämnar in en reservation (bilaga 6).
Gustav Svanborg Edén (MP) anmäler en protokollsanteckning till stöd för det föreliggande
förslaget.
Albin Westermark (C) anmäler en protokollsanteckning till stöd för det föreliggande
förslaget.
Beslutet skickas till

Studieförbunden i Malmö
Beslutsunderlag










§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
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Bilaga 7 Brev från Medborgarskolan
Bilaga 8 Brev från Studiefrämjandet
Bilaga 9 ABF Malmö - rapport om Kontrapunkt
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Bilaga 5

Reservation
Kulturnämndens sammanträde 2021.04.28
Ärende: 6
KN-2021-637
Moderaterna yrkade avslag på beslutsatserna 2 och 3, ang. förslag till stöd och
tillämpning för studieförbunden 2021, enligt tidigare reservation, med
motiveringen att stödet bör användas till kultur och bildning för barn, unga och
unga vuxna.

Nicola Rabi (M)
Instämmer
Oskar Månsson (M)

Cornelia Röjner (M)
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Bilaga 6

Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 06. KN-2021-637

Stöd till Studieförbunden 2021 samt omfördelning 2018-2020
Sverigedemokraterna kan inte annat än att yrka på avslag på förslaget till stöd för studieförbunden.
ABF, Ibn Rushd och Kontrapunkt för att bara nämna ett par studieförbund som fuskar och lämnar
oriktiga uppgifter och bedriver verksamhet som definitivt inte skall få skattemedel till sin
verksamhet. Kulturnämnden tar alldeles för lätt på de brister som upptäckts och låter verksamheten
fortgå. 18 600 000 kr kommer att betalas 2021. Hur mycket av dessa medel som betalas felaktigt
kommer vi aldrig få reda på då kontrollen är alldeles för bristfällig. Till sist misskötte Kontrapunkt sig
så grovt att till och med kulturnämnden var tvungen att agera och kräva igen medel som betalats ut
felaktigt. Att fortsätta med att betala ut stöd till studieförbunden är fel väg att gå. Systemet och
regelverket visar tydligt gång på gång att det går att bryta mot reglerna utan att det får särskilt
allvarliga konsekvenser. Ett totalt stopp på utbetalningarna till studieförbunden är den enda rätta
vägen.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Avslag på förslaget för stöd till studieförbunden 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)

Lars-Johan Hallgren (SD)
2021-04-28

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

KN-2021-636
Sammanfattning

Anslaget för Malmö stads kulturstipendier är enligt fastställd budget 600 tkr. För 2021
föreslås 12 stipendier à 50 tkr, varav 10 stipendier för konstnärlig utveckling och 2 stipendier
för värdefulla insatser. I ärendet ingår även förslag till mottagare av kulturstipendium till
Gunni Johanssons minne 2021.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden fastställer fördelning av Malmö stads kulturstipendier 2021 samt
kulturstipendium till Gunni Johanssons minne 2021, enligt förslag.
2. Kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång

Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutet skickas till

Samtliga sökande meddelas beslut.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse - Malmö stads kulturstipendier 2021
Bilaga 1 Förslag till stipendiater 2021 korrigerad
Bilaga 2 Ansökningar och nomineringar 2021
§53 Malmö stads kulturstipendier 2021

Paragrafen är justerad
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Konststipendier och bidrag från 2020 års avkastning från
Björklundfonden

KN-2021-84
Sammanfattning

Malmö Kommunstyrelse förvaltar en fond vars avkastning skall delas ut som stipendier och
bi-drag till konstnärer. Fonden heter Aase och Richard Björklunds fond. Konstnärerna skall
vara födda eller bosatta i Skåne.
Totalt 199 konstnärer har sökt stipendier, varav 88 män och 111 kvinnor och 75 konstnärer
har sökt bidrag, varav 30 män och 45 kvinnor.
Kirse Junge-Stevnsborg, konstmuseichef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen delar ut ur Björklundfonden dela ut 3 stipendier à 175.000 kronor till:
Klara Berge, Ingeborg Blom Andersskog och Carolina Sandvik.
2. Kommunstyrelsen delar ut ur Björklundfonden dela ut 5 bidrag à 100.000 kronor till: Ann
Blom Millroth, Olle Dahl, Maria Lavman Vetö, Olof Nimar och Elisabeth Wejsflog.
Yrkanden

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



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

KN-2021-1443
Sammanfattning

Malmö Kommunstyrelse förvaltar en fond, Emil Olssons minnesfond. Konstnärerna skall
vara födda och bosatta i Skåne.
Totalt 75 konstnärer har sökt bidrag, varav 30 män och 45 kvinnor.
Kirse Junge-Stevnsborg, konstmuseichef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen delar ut ur Olssonfonden 8 bidrag à 100.000 kronor till: Bengt Adlers,
Anna Berndtson, Bernt Franckie, Pia Hansson, Torsten Hylander, Bengt-Olof Johansson,
Johan Röing och Cecilia Sterner.
Yrkanden

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelsen - Bidrag från Emil Olssonfonden
§54 Konststipendier från 2020 års avkastning från Olssonfonden
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Konststipendier från 2020 års avkastning från Trotzigfonden

KN-2021-83
Sammanfattning

Malmö Kommunstyrelse förvaltar en fond vars avkastning skall delas ut som stipendier till
konstnärer. Fonden heter Ellen Trotzigs understöds- och stipendiefond. Konstnärerna skall
vara födda eller bosatta i Skåne.
Totalt 199 konstnärer har sökt stipendier, varav 88 män och 111 kvinnor.
Kirse Junge-Stevnsborg, konstmuseichef, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen delar ut ur Trotzigfonden 3 stipendier à 175.000 kronor till: Daniel
Fleur, Jonas Malmberg och Danilo Stankovic.
Yrkanden

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelsen - Ellen Trotzigs fond
§55 Konststipendier från 2020 års avkastning från Trotzigfonden
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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.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att bereda nämndinitiativet till
kulturnämndens sammanträde den 26 maj 2021.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar att kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att bereda
nämndinitiativet till kulturnämndens sammanträde den 26 maj 2021.

Beslutsunderlag



Nämndinitiativ Sverigedemokraterna (SD) - Stoppa stödet till Ibn Rushd
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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.
Beslut

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







Delegationsbeslut kulturanalys och stöd mars 2021
Delegationsbeslut stadsantikvarien mars 2021
Delegationsbeslut ekonomichef april 2021
Protokoll KNAU 15 april 2021
Delegationsbeslut - Nya anställningar fr o m 2021-03-01 - (Bilaga 6 Förvaltningsråd
2021-04-12)
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Inkomna skrivelser KN 28 april 2021

KN-2021-149
Beslut

Kulturnämnden beslutar
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
Protokoll förvaltningsråd 2021-04-12

