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Malmö stad
Kulturnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-10-26 kl 13:00-15:30

Plats

Baltzargatan 31

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2021-11-01

Protokollet omfattar

§§98-112

Underskrifter

Sekreterare
Osman Biberic
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)
Kenneth Hansson (S)
Pontus Månsson (L)
Ej tjänstgörande ersättare
Gustav Svanborg Edén (MP)
Oskar Månsson (M)
Leif Mohlin (C)
Övriga närvarande
Osman Biberic (nämndsekreterare)
Pernilla Conde Hellman (kulturdirektör)
Tarek Borg (avdelningschef)
Torbjörn Nilsson (bibliotekschef) §§98-101
Jenny Järvå (enhetschef)
Magnus Ekwall (avdelningschef) §§98-100
Hanna Sjöberg (avdelningschef) §§98-103
Personalrepresentant (Kommunal (Max Emland))
Linda Johansson (enhetschef) §§98-103
Anne Mattsson (ekonomichef)
Anna Nystedt (informationschef)
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§

98

Justering av protokoll

Sammanfattning
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. Kulturnämnden beslutar att protokoll från dagens sammanträde justeras senast 2021-1101.
2. Kulturnämnden beslutar att utse Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera
protokollet.
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§

99

Ärendelista

Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att "Flytt av sammanträdesdatum" läggs till i ärendelistan som
ärende 12 på dagordningen.
2. Kulturnämnden beslutar att punkten "Information om nämndens hantering av extra
kulturstöd..." utgår.
3. Kulturnämnden beslutar att punkten "Inriktningsbeslut gällande extra medel för återstart
av kulturlivet" läggs till i ärendelistan som ärende 14 på dagordningen.
4. Kulturnämnden beslutar att byta plats på ärendena "Biblioteksplan 2022-2027" och
"Information om rapporten Ung livsstil" på dagordningen.
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§

100

Information från kulturförvaltningen

Sammanfattning
Pernilla Cone Hellman, kulturdirektör, informerar om coronasituationen.
Magnus Ekwall, avdelningschef, presenterar sig.
Tarek Borg, avdelningschef, presenterar sig.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna informationen
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§

101

Information om rapporten "Ung livsstil"

Sammanfattning
Linda Johansson, enhetschef, och Hanna Sjöberg, avdelningschef, informerar om rapporten
"Ung livsstil".
Beslut
Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna informationen.
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§

102

Biblioteksplan 2022-2027

KN-2021-1258
Sammanfattning
Enligt bibliotekslagen från 2014 ska kommuner anta en biblioteksplan. Kulturförvaltningen
har under 2020-2021 haft uppdraget och huvudansvaret för framtagandet av en ny
biblioteksplan för det allmänna biblioteksväsendet i Malmö stad. Arbetet har skett i nära
samarbete med grundskoleförvaltningen och i dialog med övriga berörda förvaltningar och
aktörer i staden.
Den nya biblioteksplanen är ett strategiskt dokument som sätter riktningen och
ambitionerna för folkbibliotek och skolbibliotek i Malmö stad under giltighetstiden 20222027. Biblioteksplanen beskriver vad verksamheten vill uppnå, vilka metoder den har som
ambition att använda för genomförande samt en plan för uppföljning.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner Biblioteksplan 2022-2027.
Yrkanden
Mirjan Katzin (V) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut med tillägget att infoga de
förändringar som förskolenämnden föreslagit i sitt yttrande.
Frida Trollmyr yrkar avslag på Vänsterpartiets tilläggsyrkande.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar enligt bilaga.
Frida Trollmyr yrkar avslag på Sverigedemokraternas ändringsyrkande.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till föreläggande förslag till beslut.
Amanda Onsberg Brumark (L) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Vänsterpartiets tilläggsyrkande mot ordförandens avslagsyrkande.
Ordföranden finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas ändringsyrkande mot ordförandes
avslagsyrkande.
Ordföranden finner att nämnden avslår Sverigedemokraternas ändringsyrkande.
Reservation
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig.
Mötet ajourneras 14:15-14:30 efter att beslut fattas.

Beslutet skickas till
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Alla övriga förvaltningar
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

Yttrande MN Biblioteksplan 2022-2027

G-Tjänsteskrivelse - Biblioteksplan 2022-2027 (reviderad)

Biblioteksplan 2022-2027

Remissutskick - Biblioteksplan 2022-2027

Korrespondens SBK - Tjänstemannayttrande kommer inom utsatt tid,
nämndsyttrande senare

Tekniska Nämnden avstår yttrande från remiss Biblioteksplan 2022-2027

Yttrande från Region Skåne över Biblioteksplan Malmö stad 2022-2027

Yttrande Funktionsstödsnämnden Biblioteksplan 2022-2027

Yttrande Funktionsstödsnämnden

Beslut FSN 2021-09-20 §98 Remiss gällande Biblioteksplan 2022–2027

Servicenämndens Yttrande

Servicenämndens beslut 2021-09-28 §110 Remiss om Förslag på
Biblioteksplan 2022-2027

Yttrande Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Beslut Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2021-09-23 §127

Beslut Fritidsnämnden 2021-09-23 §149

Yttrande fritidsnämnden

Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden §118

Yttrande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande Grundskolenämnden

Yttrande Miljönämnden

Beslut Grundskolenämnden §155

Förskolenämnden beslut §129

Yttrande Förskolenämnden

Yttrande Förskolenämnden

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden

Beslut Revisorskollegiet 2021-09-29 §125

Yttrande valnämnden
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Ändringsyrkande
Kulturnämnden
Ärendenummer: 05. KN-2022-2027

Biblioteksplan 2022-2027
Ändringsyrkande
Sverigedemokraterna yrkar på följande ändringar i biblioteksplanenen:
Sid 6: Stycket om ”Normkritik och interkulturellt förhållningssätt” stryks i sin helhet.
Sid 6: Stycket om ”Agenda 2030” stryks i sin helhet.
Sid 16: Stycket under ”Mål 2:4” stryks i sin helhet.
Sid 16: Punkten under ”målbilder” för 2027 stryks sista punkten: ”har förändrat representationen i
verksamheterna till att mer spegla den demografiska mångfalden i Malmö.”
Utöver detta yrkar vi också på att följande skrivelse införs under ”Mål”: ”Biblioteken i Malmö skall ha
som målsättning att tillhandahålla, sprida och uppmuntra svensk, skånsk och malmöitisk kultur och
litteratur.”

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

2021-10-26

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 5. KN-2022-2027

Biblioteksplan 2022-2027.
Sverigedemokraterna anser att förslaget till biblioteksplan går långt utanför bibliotekens
kärnverksamhet och dessutom enligt vår mening har en markant ideologisk slagsida som inte står i
överensstämmelse med förvaltningens objektivitet. Vi vänder oss framför allt mot formuleringarna
om att spegla den demografiska representationen, vilket vi har svårt att tolka som något annat än ett
försök att inför kvotering till arbetsplatserna i Malmö Stad.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Avslag på biblioteksplanen till förmån för Sverigedemokraternas ändringsyrkande.

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

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

2021-10-26

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Reservation biblioteksplanen
Kulturnämnden 2021-10-26
Vänsterpartiet yrkade på att infoga de förändringar av biblioteksplanen som
förskolenämnden föreslagit. De handlar om att samverkan mellan bibliotek
och förskolor särskilt ska betonas i biblioteksplanen, samt att bibliotekens
uppdrag att stödja förskolor och skolor i deras arbete med nationella
minoriteter ska lyftas i planen.
Vänsterpartiet anser att det är viktigt att särskilt betona samverkan med
förskolan för att stärka alla Malmös förskolors arbete med språk, läsning,
böcker och andra medier. Bibliotekens roll i förskolan främjar barns tidiga
språkutveckling och ger barn tillgång till läs- och kulturupplevelser.
Vänsterpartiet anser också att det uppdrag som biblioteksverksamheten har
gällande att lyfta de nationella minoriteternas språk och kultur, bör komma
barn och unga ytterligare till gagn genom att ansvaret för biblioteken att stödja
förskolor och skolor i detta arbete särskilt lyfts fram.

Mirjam Katzin

Vänsterpartiet
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§

103

Information om kulturell allemansrätt

Sammanfattning
Hanna Sjöberg, avdelningschef, informerar om kulturell allemansrätt.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna informationen.
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§

104

KN-2020-2186

Ansökan om verksamhetsstöd 2021 - Romska
Kulturcentret i Malmö

Sammanfattning
Kulturnämnden beslutade 2021-01-29 att bordlägga ansökan om verksamhetsstöd från den
ideella föreningen Romska Kulturcentret i Malmö (RKC) avseende verksamhetsåret 2021.
Föreningens situation har nu förändrats, och det finns förutsättningar att ta upp ansökan
för beslut. Förslaget är att bevilja ett stöd om 150 000 kr för att möjliggöra verksamhet och
omställning under slutet av innevarande år.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beviljar verksamhetsstöd om 150 000 kr till Romska Kulturcentret i
Malmö för verksamhet och omställning under den resterande delen av verksamhetsåret
2021.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot Sverigedemokraternas
avslagsyrkande.
Ordföranden finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till beslut.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig.
Beslutet skickas till
Romska kulturcentret i Malmö
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsstöd 2021 Romska Kulturcentret
i Malmö (reviderad)

Verksamhetsstöd 2021 ansökan RKC inlämnad 2020-05-14

Reviderad budget RKC 2021 sep-dec

Reviderad verksamhetsplan RKC sep-dec 2021

RKC Uppdaterade stadgar 2021
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Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 06. KN-2020-2186

Ansökan om verksamhetsstöd 2021 – Romska Kulturcentret i Malmö
Enligt Sverigedemokraterna så är detta ett utmärkt exempel på vad skattemedel inte skall användas
till. RKC har inte gjort mycket rätt. Polisutredning gällande grovt bedrägeri i relation till
bidragsgivningen. Förvisso så lades polisutredningen ner 2021-07-02 men att det ens funnits
misstanke om brott är ett tydligt varningstecken. Kulturrådet har ännu inte fattat beslut om fortsatta
bidrag och har under hösten 2021 inlett en granskning av RKC med en extern konsult.
Kulturförvaltningen bedömer sammantaget att RKC har uppvisat organisatoriska brister men ändå så
vill man bevilja bidrag till verksamheten. Bland annat så har styrelsebeslut tagits i strid med
stadgarna. En person har haft förtroende uppdrag samtidigt som en polisutredning mot denne pågick
så nyligen som maj-juli 2021. Ekonomin i föreningen är mycket osäker då flera bidragsgivare ännu
inte beviljat de sökta bidragen. Varför skall kulturnämnden bevilja bidrag när exempelvis Kulturrådet
ännu inte beviljat några bidrag?
Enligt Sverigedemokraterna så är RKC:s verksamhet oseriös de har brutit mot sina egna stadgar.
polisutredningar samt pågående utredning av Kulturrådet. RKC:s årsredovisningar har tidigare inte
varit fullständiga och mer därtill. Detta är ingen förening som skall ha några skattemedel
överhuvudtaget.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Avslag på beslutet att betala verksamhetsstöd till RKC på 150 000 kr för verksamhet för den
resterande delen av 2021.
Då vårt yrkande inte vann gehör så reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Michael Hård af Segerstad (SD)

2021-10-26

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

105

KN-2021-4550

Remiss Läromedelsutredningen – böckernas betydelse
och elevernas tillgång till kunskap SOU 2021:70 Svar
senast 3 november 2021

Sammanfattning
Kulturförvaltningen har tagit del av Remiss Läromedelsutredningen – böckernas betydelse
och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70) och tagit fram ett förslag till yttrande.
Kulturförvaltningen ställer sig övergripande positiv till de förslag som anges i
Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap.
Kulturförvaltningens
bedömning är att förslagen om kvalitativa läromedel, och framförallt en jämlik tillgång till
dem, är en viktig grundsten för att uppnå den likvärdighet som ligger i linje med Malmö
stads
måldokument, med nationella lagar som Barnkonventionen och Bibliotekslagen samt med
de övergripande hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden ställer sig bakom yttrandet och översänder det till Kommunstyrelsen
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse - Remiss Läromedelsutredningen – böckernas betydelse
och elevernas tillgång till kunskap SOU 2021:70

Förslag till yttrande - Remiss Läromedelsutredningen – böckernas betydelse
och elevernas tillgång till kunskap SOU 2021:70

Läromedelsutredningen - böckernas betydelse och elevernas tillgång till
kunskap SOU 2021-70

Remissmissiv Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas
tillgång till kunskap
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106

KN-2021-3196

Motion av Magnus Olsson (SD) om kommunal
gräsrotsfinansiering av kulturverksamhet Svar senast
2021-11-05

Sammanfattning
Kulturnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över en motion från Magnus Olsson (SD)
om kommunal gräsrotsfinansiering av kulturverksamhet (STK -2021-907).
Kulturförvaltningens bedömning är att medborgarfinansiering/crowdfunding inte har
förutsättningar att ersätta Malmö stads egen finansiering av angelägen kulturverksamhet och
att det inte finns skäl att utreda motionens intentioner. Kulturnämnden föreslår att
motionen avslås.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot Svergiedemokraternas yrkande.
Ordföranden finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till beslut.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse - Motion av Magnus Olsson (SD) om gräsrotsfinanisering
av kulturverksamhet

Förslag till yttrande - Motion av Magnus Olsson (SD) om gräsrotsfinanisering
av kulturverksamhet

Motion av Magnus Olsson (SD) om kommunal gräsrotsfinansiering av
kulturverksamhet
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§

107

KN-2021-3301

Motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed Yassin (MP)
om att öka ungas inflytande i Malmö, Svar senast 5
november

Sammanfattning
Kulturnämnden har tagit emot en motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed Yassin (MP)
om att öka ungas inflytande i Malmö.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och översänder det
till kommunfullmäktige.
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige avslår den första att-satsen gällande bildande av råd.
3. Kommunfullmäktige bifaller den andra att-satsen gällande dialog med Malmö
Ungdomsråd.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Gustav Svanborg Edén (MP) inkommer med en protokollsanteckning.
‘Motionen uttrycker behovet av att bygga upp en hållbar struktur för hur barn och ungas
röster ska höras och beaktas i politiska frågor. Nämndens yttrande delar i stort
uppfattningen kting detta behov, men menar att inrättandet av fler råd inte är rätt lösning då
den formen för organisering bedöms vara ‘förknippad med stora utmaningar'. Samtidigt är
man positiv till att stötta Malmös existerande Ungdomsråd i sin organisation och att angripa
problematiken kring barns inflytande med’ en bred palett av olika forum och lösningar’.
Miljöpartiet ställer sig bakom analysen att en bredd av angreppspunkter behövs och ser
positivt på förvaltningens framdrift i arbetet med den kulturella allemansrätten där man
uttrycker ambitionen att ‘säkerställa en systematisk och strukturerad dialog för barn och
unga’. Miljöpartiet vill dock framhålla vikten av att etablera tydliga strukturer i detta arbete
som garanterar barns och ungas inflytande. Att man bedömer att det finns en risk för att
etableringen av ungdomsråd ersätter andra medbestämmandeprocesser betyder inte att detta
nödvändigtvis blir utfallet. Särskilt inte utifrån Kulturförvaltningens engagemang i frågan.
Och utmaningen kring vilka strukturer som då skulle vara lämpliga kvarstår och bör inte
skjutas framåt. Miljöpartiet vill därmed föra till protokollet att vi ser ett fortsatt behov för

att man etablerar hållbara strukturer som garanterar barns och ungas inflytande i den
politiska processen.’

20

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse - Motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed Yassin (MP)
om att öka ungas inflytande i Malmö

Förslag till yttrande - Motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed Yassin
(MP) om att öka ungas inflytande i Malmö

Motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed Yassin (MP) om att öka ungas
inflytande i Malmö
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§

108

Sammanträdestider för kulturnämnden 2022

KN-2021-4314
Sammanfattning
Kulturnämnden samt dess arbetsutskott ska besluta om sammanträdesdagar inför 2022.
Liggande förlag har tagits fram med hänsyn till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
sammanträdesdagar inklusive tidplan för budget- och uppföljningsprocessen i Malmö stad,
samt helgdagar 2022.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för arbetsutskottet under 2022
enligt förslag.
2. Kulturnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för kulturnämnden under 2022
enligt förslag.
Yrkanden
Frida Trollmyr yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kulturförvaltningen
Stadskontoret
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kulturnämnden 2022 (reviderad)

Beslutade sammanträdestider för 2022 KSB, KS och KF

Tidplan-budget-och-uppfoljning-2022pdf-40908
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§

109

Flytt av sammanträdesdatum

Sammanfattning
Kulturnämndens sammanträde 2021-12-22 behöver flyttas fram till 2021-12-15 för att
beslutet om hanteringen av extra medel ska hinna genomföras.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att sammanträdet 2021-12-22 flyttas fram till 2021-12-15.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar att kulturnämndens sammanträde 2021-12-22 flyttas fram till 202112-15.
Beslutsgång
Ordföranden frågar ifall nämnden kan bifalla yrkandet.
Ordföranden finner att nämnden bifaller yrkandet.
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KN-2021-4830

Inriktningsbeslut gällande extra medel för återstart av
kulturlivet

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska vid sitt sammanträde den 28 oktober 2021 behandla ärendet
"Delårsrapport 2021". Som en del av ärendet kommer kommunfullmäktige ta ställning till
att av årets prognostiserade överskott fördela extra anslag bland annat till kulturnämnden.
Kulturnämnden föreslås få 20 miljoner kronor i extra medel, med syftet att återstarta och
stärka kulturlivet och därigenom motverka de negativa effekterna av pandemin.
Genom att stödja det fria kulturlivet kan staden bidra till att säkerställa kultursektorns
långsiktiga utveckling och mångfald. I ärendet föreslås inriktning och former för fördelning
av extra stöd, under förutsättning att kommunfullmäktige anslår medel.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden fastställer inriktning och former för fördelningen av extra medel till det
fria kulturlivet enligt förslag i ärendet, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Amanda Onsberg Brumark (L) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Inriktningsbeslut gällande extra medel för återstart av
kulturlivet
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Anmälan delegationsbeslut KN 26 oktober 2021

KN-2021-163
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärendet, 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 nämnden. Kulturnämnden har beslutat att
samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndmöte.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut - Beslut om ledighet för kulturdirektören

Delegationsbeslut Nya anställningar fr o m 2021-09-01

Delegationsbeslut - Nedskrivning av fordringar i kulturskoleverksamhet

Delegationsbeslut stadsantikvarien september 2021
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Inkomna skrivelser KN 26 oktober 2021

KN-2021-154
Sammanfattning
Till inkomna skrivelser hör beslut och information från kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, nämnder samt övrig information som nämnden bör ta del av.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna informationen.
Beslutsunderlag

Epost Beslut KF 210930 § 279 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay
Wictorin (C) om kulturhamn och husbåtsetablering i Malmö

Epost Beslut KF 210930 § 281 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay
Wictorin (C) om bättre tillgänglighet till Malmös kanalsystem

Epost Beslut KF 210930 § 282 Motion av Charlotte Bossen (C) om att
jämställdhetssäkra alla beslut

Protokoll förvaltningsråd 2021-10-11

Beslut KF 210930 § 266 Tidplan Budget och uppföljning 2022

Epost Komplettering Beslut KF 210930 § 267 Att växa upp och åldras i
Malmö

Epost Komplettering KF beslut 210930 § 266

Hållbarhetsrapport 2020 - Att växa upp, leva och åldras i Malmö

Information från institutionerna oktober 2021

Beslut KF 210930 § 266 Tidplan för budget och uppföljning 2022

Beslut KF 210930 § 267 Hållbarhetsrapport 2020

Beslut KF 210930 § 279 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin
(C) om kulturhamn och husbåtsetablering i Malmö

Beslut KF 210930 § 281 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin
(C) om bättre tillgänglighet till Malmös kanalsystem

Beslut KF 210930 § 282 Motion av Charlotte Bossen (C) om att
jämställdhetssäkra alla beslut

Epost Beslut KF 210930 § 267 Hållbarhetsrapport 2020

Epost Beslut KF 210930 §266 Tidplan för budget och uppföljning 2022

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210816 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay
Wictorin (C) om bättre tillgänglighet i Malmös kanalsystem

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210830 Hållbarhetsrapport 2020

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210830 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay
Wictorin (C) om kulturhamn och husbåtsetablering i Malmö

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210830 Motion från Charlotte Bossen (C) om att
jämställdhetssäkra alla beslut

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210906 Tidplan för budget och uppföljning 2022

INBJUDAN - Kulturparlament med Rantafej 24 november














E-post Godkänt Planprogram 6053 för Sofielunds verksamhetsområde i
26
Malmö (Pp 6053)
Planprogram 6053 Brev för kännedom
E-post Beslut KS AU 2021-09-27, § 528 Remiss från
Utbildningsdepartementet - Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning
för ett tryggat källmaterial
Beslut KS AU 2021-09-27 §528 Remiss från Utbildningsdepartementet Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2021-09-27 - Papper, poddar och ...
Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial
Kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande
§268 Deltagande på distans på politiska sammanträden
E-post KF beslut 2021-09-30 § 268 Deltagande på distans på politiska
sammanträden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2021-09-27 Deltagande på distans vid politiska
sammanträden
KF beslut 2021-09-02 §238, Redovisning av motioner som i sak bifallits men
ännu inte åtgärdats
Protokoll KN-AU 2021-10-14
Rapport - Ung Livsstil

