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Malmö stad
Kulturnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-09-29 kl 13:00-16:00

Plats

Malmö stadsarkiv, Friisgatan 19c

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2021-10-06

Protokollet omfattar

§§86-97

Underskrifter

Sekreterare
Åsa Olsson
Ordförande

Justerande

Frida Trollmyr (S)

Nicola Rabi (M)

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
Pontus Månsson (L)
Hanna Margareta Granér (V)
Oskar Månsson (M)
Övriga närvarande
Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Vera Lazarevic (Administrativ chef)
Kitte Wagner (VD, Malmö stadsteater) §§86-87
Amanda Fromell (Dramaturg, Malmö stadsteater) §§86-88
Tiago de Sousa Prata (Projektledare) §§87-88
Hanna Sjöberg (Avdelningschef Kulturarrangemang och mötesplatser) §§86-89
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Linda Johansson (Enhetschef Strategi och kvalitet)
Osman Biberic (Planeringssekreterare)
Åsa Olsson (Sekreterare)
Anna Nystedt (Kommunikationschef)
Gustav Frigren (IT-samordnare) §§86-88
Max Emland (Personalrepresentant Kommunal)
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§

86

Justering av protokoll

Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner att ärendet "Information från kulturförvaltningen" läggs till
på dagens ärendelista och behandlas efter punkt fem.
2. Protokoll från dagens möte justeras senast den 6 oktober 2021.
3. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
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§

87

Information om Malmö Stadsteater och arbetet med
communityteater i Malmö

Kitte Wagner, VD och konstnärlig ledare för Malmö stadsteater, och Amanda Fromell,
dramaturg vid Malmö stadsteater, informerar om Malmö stadsteater och arbetet med
communityteater i Malmö.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

88

Information om ansökan om Malmö som kulturhuvudstad

Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, och Tiago de Sousa Prata, projektledare, informerar
om arbetet kring ansökan om Malmö som kulturhuvudstad.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.

7

§

89

Information om kulturförvaltningens lovaktiviteter,
sommarscen Malmö och Ung i sommar

Hanna Sjöberg, avdelningschef Kulturarrangemang och mötesplatser, informerar
om sommarens lovaktiviteter samt för Sommarscen Malmö och Ung i sommar.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

90

Information om Malmö Forum/Öppna Malmö

Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, informerar.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.

9

§

91

Information från kulturförvaltningen

Osman Biberic, nyanställd nämndsekreterare presenterar sig.
Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, informerar om förvaltningens utredning om
Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC).
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

92

Delårsrapport 2021

KN-2021-3178
Sammanfattning
Kulturnämndens resultat för perioden januari-augusti är ett överskott med 2 719 tkr.
Prognosen för helåret är +-0.
Under 1,5 år har nu Malmöbornas tillgång till kultur och mötesplatser varit kraftigt
begränsad och kulturnämndens verksamheter har arbetat hårt för att ställa om och förnya
verksamheten för att mildra pandemins konsekvenser. Omställningen har till stora delar
varit väldigt framgångsrik och utifrån förutsättningarna har kulturnämnden även under
våren 2021 fullgjort sitt ansvar för stadens samlade kulturverksamhet och säkrat sitt
demokratiska uppdrag. Trots pausad eller kraftigt begränsad verksamhet har Malmöborna
kunnat ta del av ett brett kulturutbud och mötet med de offentliga kulturinstitutionerna har
stått för trygghet, stabilitet och har möjliggjort en känsla av sammanhang för Malmöbor i en
tid av osäkerhet, isolering och snabba förändringar.
I ärendet ingår en mindre justering av årets internbudget 2021.
Anne Mattsson, ekonomichef, och Linda Johansson, enhetschef strategi och kvalitet,
redogör för ärendet.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner delårsrapporten 2021.
2. Kulturnämnden godkänner en reviderad internbudget 2021.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

§101 Delårsrapport 2021

Delårsrapport 2021

Bilaga 1 Kulturnämndens prognos DR 2021

Bilaga 2 Kulturnämndens resultat jan-aug DR 2021

Bilaga 3 Internbudget 2021

G-Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2021
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§

93

Utvecklingsplan lokaler Biblioteken i Malmö 2022-2032

KN-2021-3197
Sammanfattning
Utvecklingsplan lokaler för Biblioteken i Malmö beskriver bibliotekens utveckling i ett
växande Malmö och fungerar även som en bilaga till kulturförvaltningens övergripande
lokalbehovsplan.
Den beskriver kulturförvaltningens planerade lokalutveckling för bibliotek under
tidsperioden 2022–2032 samt utblick efter 2032. Planen innehåller skäl och bakgrund till de
prioriteringar som behöver göras under den närmsta 10-årsperioden vad gäller
ombyggnationer, nyetableringar och omlokaliseringar av bibliotek i Malmö.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner Utvecklingsplan lokaler Biblioteken i Malmö 2022-2032.
2. Utvecklingsplan lokaler Biblioteken i Malmö 2022-2032 kommer att utgöra en del av
kulturförvaltningens lokalbehovsplan.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Amanda Onsberg Brumark (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kulturförvaltningen
Stadskontoret
Beslutsunderlag

§102 Utvecklingsplan lokaler Biblioteken i Malmö 2022-2032

Utvecklingsplan lokaler Biblioteken i Malmö 2022-2032

G-Tjänsteskrivelse - Utvecklingsplan lokaler, Biblioteken i Malmö
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§

94

KN-2021-3302

Remiss Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region
Skåne Svar senast 1 oktober 2021

Sammanfattning
Vart fjärde år skrivs Region Skånes Biblioteksplan och i samband med detta skickas den på
remiss till relevanta instanser. Kulturnämnden i Malmö stad har getts möjlighet att yttra sig.
Region Skånes remissversion av biblioteksplan 2022-2025 lägger stort fokus vid samarbete,
samverkan, kunskapsdelning och kompetensutveckling, samt uttrycker en strävan efter
forskningsorienterade arbetssätt.
Planen är uppdelad i fyra utvecklingsområden: Bibliotek för delaktighet och demokrati,
Bibliotek för lärande och läsande, Bibliotek för kreativitet och kultur och Bibliotek för
hållbarhet och hälsa.
Kulturnämnden anser att utvecklingsområdena passar väl in i såväl Malmö stads
måldokument för biblioteken som i de nationella styrdokumenten, till exempel
bibliotekslagen.
Kulturnämnden anser vidare att, för att förstärka planens verkan hade en utgångspunkt,
kopplat till hur den regionala biblioteksverksamheten vill och kan bidra till
biblioteksutveckling i det långa perspektivet, behövt beskrivas mer ingående i
biblioteksplanen.
Kulturnämnden anser även att, för att ytterligare förstärka planens effekt, hade ett avsnitt
om nationell bibliotekspolitik beskriven utifrån Region Skånes perspektiv varit av vikt.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och översänder det
till Region Skåne.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Region Skåne

Beslutsunderlag

§103 Remiss Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne Svar
senast 1 oktober 2021

Yttrande - Regional Biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne

G-Tjänsteskrivelse - Regional Biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne

Remissversion Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne

Kulturnämnden 2021-06-28 § 32 Remissversion av Regional biblioteksplan
2022-2025 för Region Skåne

Följebrev Regional biblioteksplan för Region Skåne 2022-2025

E-post - Remiss Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne
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§

95

Tillfällig stängning av Husiebiblioteket

KN-2021-4352
Sammanfattning
Husiebiblioteket ska renoveras för att kunna fungera som meröppetbiblioteket med
självbetjäningsfunktion. Renoveringarna innebär att biblioteket behöver hållas stängt under
perioden 2021-10-14 och 2021-11-14.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att Husiebiblioteket ska hållas stängt under perioden 2021-10-14
till 2021-11-14.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kulturförvaltningen
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§

96

Anmälan delegationsbeslut KN 29 september 2021

KN-2021-162
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 en 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 fattas med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsmöte.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut stadsbiblioteket maj - augusti 2021

Delegationsbeslut stadsantikvarien juli 2021

Delegationsbeslut stadsantikvarien augusti 2021

Protokoll KNAU 2021-09-16

Delegationsbeslut Nya anställningar fr o m 2021-08-01 (Bilaga FVR 2021-0913)

Delegationsbeslut kulturanalys och stöd augusti
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§

97

Inkomna skrivelser KN 29 september 2021

KN-2021-153
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag

KS beslut 2021-08-18 § 267 Remiss från Kulturdepartementet

Remissvar från kulturnämnden 2021-05-26

G-Tjänsteskrivelse KSAU 2021-08-09 Remiss från Kulturdepartementet Immunitet för utställningsföremål - Betänkande av Utredningen om skydd
mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter Rapport 3 - Utsatta i nära
relationer

Beslut KS 2021-08-18 §275 med Särskilt yttrande (SD)

Förslag till beslut KSAU 2021-08-09 §442 Forum för demokrati och
mänskliga rättigheter - Rapport 3 - Utsatta i nära relationer

G-Tjänsteskrivelse KSAU 2021-08-09 Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter - Rapport 3 - Utsatta i nära relationer

KS beslut 2021-08-18, § 274 Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal (IOP) för
Kraftsamling Herrgården med Särskilt yttrande (SD) och (M+C)

Rapport - Ekonomisk konsekvensanalys av nytt konstmuseum i Malmö

Beslut KS 210818 §271 med Reservation (MP) och Muntlig reservation (M)
och Särskilt yttrande (SD) och (V)

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210621 Uppdrag om ekonomisk konsekvensanalys
- nytt konstmuseum i Malmö

Beslut från KF 2021-09-02 §254 Valförslag och avsägelser

Information om skyltar för att minnas platser, personer eller händelser

Elna Hansson

Wienska palatset

Rosengården

Latinskolan

Katrine Hattemagers hus

Jörgen Kocks hus

Malmö Stadsteater - Hipp

Gamla Folkets hus

Malmö Borgarskola

Flyktingmottagningen 1945

Anna Stenberg

Följebrev Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Ett nytt regelverk
för bygglov

Remissmissiv

















Ett nytt regelverk för bygglov, del 1
18
Ett nytt regelverk för bygglov, del 2
Återtagande av remissen STK-2021-932 Remiss från Finansdepartementet Betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47)
Inbjudan - Malmös senaste spårvagn färdigrenoverad
Inbjudan - Medborgarbudget - Erfarenheter rån Helsingfors och Nässjö,
webiniarium
Information från institutionerna september 2021
KF beslut 2021-09-02, § 235 Sammanträdestider för kommunstyrelsen,
kommunstyrelsens beredning och kommunfullmäktige 2022
Beslutade sammanträdestider för 2022 KSB, KS och KF
KF beslut 2021-09-02 §238, Redovisning av motioner som i sak bifallits men
ännu inte åtgärdats
§107 Inkomna skrivelser KN 29 september 2021
Protokoll förvaltningsråd 2021-08-16
Protokoll förvaltningsråd 2021-09-13
KF beslut 2021-09-02, § 245 Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om att införa en kulturpeng
KF beslut 2021-09-02, § 247 Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton
Sauer (C) angående omvandling av Malmöfestivalen
KF beslut 2021-09-02, § 254 Valförslag och avsägelser

