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Malmö stad

Kulturnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-06-16 kl. 13:00

Plats

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, Vision
Personalrepresentant, SACO
Personalrepresentant, Kommunal
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 21 juni 2021.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
2.

Information från kulturförvaltningen

Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, informerar om läget i samband med Coronapandemin.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
3.

Information om sommaraktiviteter för barn och unga

Hanna Sjöberg, avdelningschef, informerar om planerade insatser från kulturförvaltningen.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
4.

Information från Stadsbiblioteket om bl.a. om e-böcker och digitala
nationella uppdrag

Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarien, informerar.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner informationen.

3

5.

Remiss från Kulturdepartementet - Immunitet för utställningsföremål
- Betänkande av Utredningen om skydd mot processuella åtgärder
för inlånade kulturföremål Svar senast 18 juni 2021

KN-2021-2645
Sammanfattning

Kulturdepartementet har till Malmö stad skickat utredningen kring skydd mot processuella
åtgärder för inlånade kulturföremål. Kommunstyrelsen har skickat ärendet till kulturnämnden
för yttrande. Kulturförvaltningen är positiv till förslaget.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens yttrande och översänder det till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag







6.

§77 Remiss från Kulturdepartementet - Immunitet för utställningsföremål Betänkande av Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade
kulturföremål Svar senast 18 juni 2021
G-Tjänsteskrivelse - Immunitet för utställningsföremål - Betänkande av
Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål
Yttrande - Immunitet för utställningsföremål - Betänkande av Utredningen om
skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål
Remissmissiv från Kulturdepartementet Immunitet för utställningsföremål
Immunitet för utställningsföremål - Betänkande av Utredningen om skydd mot
processuella åtgärder för inlånade kulturföremål
Följebrev Remiss från Kulturdepartementet - Immunitet för utställningsföremål
Remiss - Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor, Svar senast 1 juli 2021

KN-2021-1856
Sammanfattning

Malmö stads arbete med att säkerställa en hållbar, jämställd, jämlik och diskrimineringsfri stad
har utgått ifrån flera olika styrdokument. Under 2020 initierade stadskontoret ett arbete med
att se över styrdokumenten och arbetet som sker inom ramen för dessa. Konsultföretaget
Sweco fick i uppdrag att göra översynen och lade fram ett förslag på ett nytt styrdokument.
Kulturnämnden yttrade sig angående detta förslag tillsammans med övriga nämnder och
styrelser under hösten 2020. Swecos förslag har därefter väsentligt omarbetats och ett nytt
förslag till styrdokument Policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter,
jämlikhet och jämställdhet, har tagits fram av Stadskontoret. Det nya förslaget är av mer
övergripande policykaraktär och kommer att kompletteras med mer detaljerat stöd för hur
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nämnder och styrelser kan bedriva sitt arbete.
Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder och kommunala bolag.
Förslag till beslut

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











7.

§78 Remiss - Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor,
Svar senast 1 juli 2021
G-Tjänsteskrivelse - Remiss Förslag till policy för mänskliga rättigheter
Yttrande - Remiss - Förslag till policy för mänskliga rättigheter
Beslut KSAU 210406 §204 Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210406 Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
Förslag till policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter
antidiskriminering och jämställdhet
Komplettering Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
Följebrev - Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
Följebrev Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor, STK2020-963
Remiss - Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal (IOP) för
Kraftsamling Herrgården, Svar senast 2 juli 2021

KN-2021-2515
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt förslag till Idéburet Offentligt
Partnerskapsavtal (IOP) för Kraftsamling Herrgården till kulturnämnden, för yttrande om
nämndens åtaganden i avtalet. Ärendet ska därefter tas upp för beslut i kommunstyrelsen.
Avtalet gäller en formalisering av samverkan inom Kraftsamling Herrgården, en verksamhet
som bedrivs gemensamt av flera ideella organisationer, Malmö Universitet samt
kulturnämnden, fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Kulturförvaltningen är genom
Biblioteken i Malmö aktiv part. Kulturförvaltningen bedömer att ett långsiktigt IOP-avtal kan
stärka arbetet med social hållbarhet i Malmö och föreslår att avtalet godkänns.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner förslag till Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal (IOP) om
Kraftsamling Herrgården för perioden 2021-2023 samt de åtaganden som enligt avtalet åvilar
kulturnämnden.
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2. Kulturnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen enligt förslag.
Beslutsunderlag










8.

§79 Remiss - Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal (IOP) för Kraftsamling
Herrgården, Svar senast 2 juli 2021
G-Tjänsteskrivelse - Remiss IOP för Kraftsamling Herrgården
Förslag till yttrande - Remiss IOP för Kraftsamling Herrgården
Beslut KSAU 2021-05-10 §284 Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal (IOP) för
Kraftsamling Herrgården
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210510 Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) för
Kraftsamling Herrgården
Kraftsamling Herrgården - Idéburet och offentligt partnerskap
Aktivitetsplan för 2021 Kraftsamling Herrgården
Beslut KSAU 2020-02-10 §73 Ansökan från Rädda barnen om medel Kraftsamling Herrgården 2020-2022
Hyresrabatt Q2 20021

KN-2021-2341
Sammanfattning

För att motverka Coronakrisens negativa ekonomiska effekter beslutade kulturnämnden i
mars om hyresreduktion till kulturförvaltningens andrahandshyresgäster för kvartal 1, 2021.
Statligt stöd kan erhållas med max 50% av den nedsatta hyran.
Regeringen har nu i en extra ändringsbudget för 2021 beslutat om statligt stöd till
lokalhyresgäster ytterligare en period, april-juni, 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.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden, förutsatt att regeringens förslag om nytt statligt stöd för
hyresnedsättningar april-juni 2021 införs, ger förvaltningen 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



9.

§80 Hyresrabatt Q2 20021
G-Tjänsteskrivelse-Hyresreduktion för kulturförvaltningens hyresgäster, Q2, 2021
Kulturstöd - Nya stödformer
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KN-2021-1820
Sammanfattning

Kulturnämnden beslutade 2020-11-24 att två nya former av kulturstöd ska införas från och
med andra halvåret 2021. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till detaljerade
kriterier/bestämmelser för de nya stöden, vilket redovisas i ärendet. Uppdraget att se över
villkoren för stipendiet Kulturkraft bör redovisas längre fram, för att ge mer utrymme för
analys av behovet av insatser för enskilda kulturskapare.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden fastställer uppdaterade bestämmelser för kulturstöd enligt förslag.
2. Kulturnämnden beslutar att Projektstöd för medskapande kultur i Malmö och Stipendiet
Ung Kultur i Malmö utlyses för ansökan i början av hösten 2021.
3. Kulturnämnden beslutar att beslut om fördelning av Stipendiet för Ung kultur i Malmö
delegeras till enhetschefen för kulturanalys och stöd.
4. Kulturnämnden beslutar att kulturförvaltningen ska återkomma senast december 2021 med
förslag rörande det befintliga stipendiet Kulturkraft.
Beslutsunderlag




10.

§81 Kulturstöd - Nya stödformer
G-Tjänsteskrivelse - Kulturstöd, nya stödformer
Bilaga 1 Förslag bestämmlser kulturstöd
Malmöinitiativet - Märk ut Oxies historiska platser med minnessten
(EF20210025)

KN-2021-988
Sammanfattning

Initiativtagaren föreslår att historiskt intressanta platser i Oxie märks ut med stenar försedda
med en metallskylt med text om platsen.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden besvarar initiativet med föreliggande förslag till yttrande.
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Beslutsunderlag






11.

§82 Malmöinitiativet - Märk ut Oxies historiska platser med minnessten
(EF20210025)
G-Tjänsteskrivelse - Förslag att märka ut historiska platser i Oxie med minnesstenar
Yttrande - Förslag att märka ut historiska platser i Oxie med minnesstenar
Malmöinitiativet - Märk ut Oxies historiska platser med minnessten (EF20210025)
Malmöinitiativet - Märk ut Oxies historiska platser med minnessten (EF20210025)
Motion av Charlotte Bossen (C) om att jämställdhetssäkra alla
beslut, Svar senast 2021-07-01

KN-2021-1541
Sammanfattning

Kulturnämnden har beretts möjligheten att yttra sig över en motion till Malmö
kommunfullmäktige av Charlotte Bossen (C) om att jämställdhetssäkra alla beslut.
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden lämnar yttrande enligt förslag.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag






12.

§83 Motion av Charlotte Bossen (C) om att jämställdhetssäkra alla beslut, Svar
senast 2021-07-01
G-Tjänsteskrivelse - Remiss angående motion om att jämställdhetssäkra alla beslut
Yttrande över motion av Charlotte Bossen (C) om att jämställdhetssäkra alla beslut
Motion av Charlotte Bossen (C) om att jämställdhetssäkra alla beslut
Följebrev Motion av Charlotte Bossen (C) om att jämställdhetssäkra alla beslut
Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser, Svar senast 2021-07-01

KN-2021-1542
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har till kommunfullmäktige kommit in med en motion där han yrkar att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med en strategi för
nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser.
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Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden lämnar yttrande enligt förslag.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag







13.

§84 Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på Malmö
stads arbetsplatser, Svar senast 2021-07-01
G- Tjänsteskrivelse - Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och
hot på Malmö stads arbetsplatser
Yttrande - Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser
Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads
arbetsplatser
Följebrev Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser
Anmälan delegationsbeslut KN 16 juni 2021

KN-2021-160
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 elegationsbeslut 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 beslutar
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag







Delegationsbeslut stadsantikvarien maj 2021
Beslut om tillförordnad kulturdirektör 28 juni till och med 1 augusti 2021
Beslut om tillförordnad kulturdirektör 28 juni till och med 1 augusti 2021
Delegationsbeslut - Tillfällig stängning av biblioteket Masten
Delegationsbeslut - Tillfällig stängning av biblioteket Masten
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14.

Inkomna skrivelser KN 16 juni 2021

KN-2021-151
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag




















§85 Inkomna skrivelser KN 16 juni 2021
Information från institutionerna juni 2021
Skrivelse Hur mår era biblioteksassistenter idag?
Beslut KF 2021-05-20 §162 Uppföljning av intern kontroll 2020
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2021-03-29 Uppföljning av intern kontroll 2020
Bilaga 1 - uppföljning intern kontroll
Beslut KS 2021-04-07 §136 Uppföljning av intern kontroll 2020
Beslut KF 2021-05-20 § 161 Årsredovisning 2020 Malmö stad
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Årsredovisning 2020 Malmö stad
Årsredovisning 2020 Malmö stad
Beslut MN 2021-05-25 § 97 med Särskilt yttrande (M) och (V)
Miljöredovisning 2020
Beslut KS 2021-05-05 §158 Remiss från Finansdepartementet Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Remiss från finansdepartementet Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 202046)
Kommunstyrelsens yttrande - Remiss från Finansdepartementet Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet
Beslut KS 2021-05-05 § 169 Redovisning av genomfört arbete 2020 samt förslag till
reviderad handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som
framtidens kuststad
Förslag till reviderad handlingsplan Malmö framtidens kuststad 2019-2023
Protokoll förvaltningsråd 2021-05-31

