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§

123

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. Protokoll från dagens möte justeras 2021-12-22.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
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§

124

Information om kulturhuvudstaden

Sammanfattning
Förvaltningen informerar om kulturhuvudstaden.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna informationen.
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§

125

Information om Kontrakultur

Sammanfattning
Förvaltningen informerar om Kontrakultur.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
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§

126

Uppföljning av intern kontroll 2021

KN-2021-5278
Sammanfattning
Kulturnämnden antog i december 2020 intern kontrollplan för 2021. Syftet med intern
kontrollplanen är att granska eller åtgärda områden som identifierats genom en riskanalys i
kulturnämndens verksamheter, men också utifrån en genomförd riskanalys av
kommunstyrelsen för samtliga nämnder. I detta ärende rapporteras uppföljningen av de
åtgärder och granskningar som beslutats i planen för 2021.
Kulturförvaltningen har identifierat tre granskningar där risken fortfarande är relevant och
dessa kommer att lyftas in i nästa års internkontrollplan med föreslagna
förbättringsåtgärder.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner bilagd uppföljning av intern kontrollplan 2021 och
översänder rapporten till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut.
Ordföranden finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2021

Uppfoljning av intern kontroll 2021
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127

Plan för intern kontroll 2022

KN-2021-5145
Sammanfattning
Det övergripande syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige
fastställda målen uppfylls och att nämnden kan genomföra dess uppdrag. Med detta som
utgångspunkt har kulturförvaltningen genomfört en riskanalys för 2022. Identifierade risker
ingår tillsammans med åtgärder och granskningar, i förvaltningens förslag på intern
kontrollplan.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner Intern kontrollplan för 2022.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar att stycket "personalen inom Biblioteken i Malmö
speglar inte Malmöborna" på sida 7 i förslag till kontrollplan stryks. Detsamma gäller
motsvarande stycke i riskanalysen på sidan 5.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag samt
Sverigedemokraternas ändringsyrkande.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Sverigedemokraternas
ändringsyrkande.
Ordföranden finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Moderaterna inkommer med ett särskilt yttrande.
Sverigedemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Plan för intern kontroll 2022

Internkontrollplan 2022 (kulturnämnden)

Riskanalys 2022 (kulturnämnden)
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Särskilt yttrande
Kulturnämnden 2020.12.15
Ärende: 5. Plan för Intern kontroll 2022
Vi oroar oss över de återkommande röda indikationerna, särskilt i de fall där vi i nämnden är
ansvariga. Vi ser att det finns röda indikationer utan någon vidare åtgärder. Till exempel
nämns inte någon vidare åtgärder över den allvarliga risken kring arbetsmiljöfördelning
lokaler. Vi ser ett behov över ökad tydligheten över åtgärderna på allvarliga risker.

Nicola Rabi (M)

Cornelia Röjner (M)

Med instämmande av
Oskar Månsson (M)

Leif Mohlin (C)
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Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 05. KN-2021-5145

Plan för intern kontroll 2022
På sidan 7 i internkontrollplanen så tas problemet upp att framtida rekryteringar kan bli ett problem
för att bibliotekarier som söker anställning är en homogen grupp och speglar inte Malmös mångfald.
Problemet som planen tar upp talar inte om vad för slags mångfald som det menas. Etnisk, språklig
eller kulturell för att nämna ett par varianter?
Sverigedemokraterna anser att här är kulturförvaltningen ute på väldigt tunn is. En bibliotekarie har
gått en utbildning och det måste vara denna som ligger till grund vid anställning. Att ändra
kravprofiler för att spegla Malmös mångfald är inget annat än rasism mot svenskar om det nu det
som planen kallar för ”…homogen grupp…”.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Att hela stycket på sidan 7 och 8 tas bort i planen samt att det samma gäller för riskanalysen sidan 5.
Då vårt yrkande inte vann gehör så reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)
Med instämmande

Regina Harwigsson (SD)
2021-12-15

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

128

Fördelning av extra medel för återstart av kulturlivet

KN-2021-5171
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 17 november 2021 fördelat extra anslag till bland annat
kulturnämnden. Kulturnämnden har erhållit 20 miljoner kronor med syfte att återstarta och
stärka kulturlivet och därigenom motverka de negativa effekterna av pandemin.
Kulturnämnden har den 26 oktober beslutat om inriktning och former för fördelningen,
under förutsättning att medel anslås. Anslaget riktas till det fria kulturlivet i form av sökbara
arbetsstipendier till enskilda kulturutövare och produktionsstöd till fristående
kulturorganisationer.
Ett stort antal ansökningar har inkommit. 233 kulturskapare i Malmö föreslås få ett
arbetsstipendium om 30 000 kr vardera och 94 kulturorganisationer föreslås få
produktionsstöd. Stöden representerar sammantaget en stor bredd och mångfald vad gäller
konstområden och inriktning.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden fastställer fördelning av extra medel för återstart av kulturlivet enligt
förslag i ärendet.
2. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Jäv
Leif Mohlin (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Amanda Onsberg Brumark (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Torbjörn Kastell (SD) yrkar avslag på förslaget i sin helhet.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, föreliggande förslag samt
Sverigedemokraternas avslagsyrkande.
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Sverigedemokraternas avslagsyrkande.
Ordföranden finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Sverigedemokraterna reserverar sig muntligt.

Beslutet skickas till
Personer och organisationer som sökt arbetsstipendier och produktionsstöd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Fördelning av extra medel för återstart av kulturlivet

Bilaga 1 Fördelning arbetsstipendier

Bilaga 2 - Fördelning av beviljade produktionsstöd (uppdaterad)

Bilaga 3 - Fördelning produktionsstöd avslag
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§

129

Bostadsförsörjningsprogram 2022—2026

KN-2021-4636
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för Malmö för
perioden 2022-2026. Programmet utgör Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjningen
enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, och har till syfte att ge
en samlad bild av Malmö stads inriktningar för att skapa förutsättningar för alla stadens
invånare att få tillgång till goda bostäder.
Bostadsförsörjningsprogrammet har skickats till stadens nämnder för yttrande.
Kulturförvaltningen välkomnar bostadsförsörjningsprogrammet och ser positivt på de
inriktningsmål och insatser som lyfts.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut.
Ordföranden finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Sverigedemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Bostadsförsörjningsprogram för Malmö 2022-26

Yttrande - Bostadsförsörjningsprogram för Malmö 2022-26

Bostadsförsörjningsprogram 2022—2026 Remisshandling
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Särskilt yttrande

Kulturnämnden

Ärendenummer: 07. KN-2021-4636

Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026
Ärendet gäller bostadsförsörjningsprogram 2020-2026 enligt handlingen finns god tillgång på
bostäder i staden såväl i det befintliga beståndet som i nyproduktion. Dock så går det att utläsa
svårigheter kring de med låg betalningsförmåga.
Problematiken ligger i det faktum att staden har en hög andel personer som ej har förmåga att betala
sin egen bostad och där man i hög utsträckning blir hänvisade till nyproduktion vilket innebär
ytterligare ökade kostnader för staden.
Den del som gäller förtätning tar ej hänsyn till de boende i dessa förtätningsområden och deras
boendemiljö. Vi anser att denna fråga behöver lyftas samtidigt som frågan om staden klarar av alla
de problem som uppstår vid en ytterligare befolkningsökning.

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)
Med instämmande

Regina Harwigsson (SD)

2021-12-15

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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130

Kulturstödsbudget 2022 - förskott verksamhetsstöd

KN-2021-5169
Sammanfattning
Malmö stads budgetprocess har under flera år varit senarelagd, och det gäller även budget
2022. Kulturstödsbudgeten fastställs i januari 2022, inklusive fördelningen av årliga
verksamhetsstöd, vilket medför att kulturorganisationer som har fasta åtaganden för
exempelvis personal och lokaler kan drabbas av likviditetsproblem. För att möjliggöra en
förskottsutbetalning föreslås nämnden bevilja en del av verksamhetsstödet för 2022 till ett
antal kulturorganisationer som har ansökt om detta. Hanteringen är densamma som
föregående år.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beviljar verksamhetsstöd för kvartal 1, 2022 till sju kulturorganisationer
enligt förslag.
2. Kulturnämnden beslutar om de totala verksamhetsstöden för 2022 till de berörda
organisationerna inom ramen för ärendet om kulturstödsbudgeten vid kulturnämndens
sammanträde 26 januari 2022.
3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Torbjörn Kastell (SD) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag samt
Sverigedemokraternas avslagsyrkande.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Sverigedemokraternas
avslagsyrkande.
Ordföranden finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Sverigedemokraterna reserverar sig muntligt.
Beslutet skickas till
Organisationer som beviljas förskott.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Kutlurstödsbudget 2022 förskott verksamhetsstöd

Ansökan - 111713








Ansökan - 114455
Ansökan - 114233
Ansökan - 114221
Ansökan - 113468
Ansökan - 111794
Ansökan - 111776
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131

KN-2021-1822

Kulturstöd - översyn av stödformer (framflyttning av
tidsplan)

Sammanfattning
Kulturnämnden gav 2019 utredningsdirektiv för utveckling av stödet till det fria kulturlivet
och kulturnämnden har därefter beslutat om flera förändringar och kompletteringar av
stödformerna. Några delar i utredningen återstår att behandla. En återrapportering har
tidigare planerats till december 2021, men kulturförvaltningen ser behov av en förlängd
tidsram.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att tidsramen för behandling av kvarvarande delar av
utredningen om utvecklingen av stödet till det fria kulturlivet förlängs till våren 2022.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut.
Ordföranden finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Översyn av stödformer mm, framflyttad tidplan
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132

Meröppet på Husiebiblioteket2022

KN-2021-5164
Sammanfattning
Husiebibliotekets lokaler är nu förberedda för att utöka öppettiderna med meröppet, vilket
innebär obemannad öppettid med självbetjäning. De utökade öppettiderna föreslås börja
gälla preliminärt från och med den 17 januari 2022.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslaget med utökade öppettider genom
meröppet på Husiebiblioteket preliminärt från och med den 17 januari 2022.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut.
Ordföranden finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson
Enhetschefen för områdesbiblioteken i Öster, Athanasios Patsias
Sektionchefen för Husiebiblioteket, Christoffer Frostgård
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse - Meröppet på Husiebiblioteket 2022
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133

KN-2021-3869

Malmöinitiativet - Minnesstaty av idrottslegenden Ricky
Bruch

Sammanfattning
Kulturförvaltningen har tagit del av ett malmöinitiativ, där ärendet har behandlats i referensgruppen för offentlig utsmyckning. Initiativet förordas att inte bifallas med motiveringen att
Ricky Bruch minne redan hedras i minnesmärket Idrottens Walk of fame.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande och översänder det till stadskontoret.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Michael Hård af Segerstad yrkar bifall till malmöinitiativet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och
Sverigedemokraternas bifallsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Sverigedemokraterna reserverar sig muntligt.
Beslutet skickas till
Stadskontoret
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - minnesstaty av idrottslegenden Ricky Bruch

Yttrande
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134

KN-2019-5505

Medborgarförslag Placera en staty av Markus Rosenberg
på Stadiontorget

Sammanfattning
Kulturförvaltningen har tagit del av inkommit medborgarförslag, där ärendet har behandlats
i
referensgruppen för offentlig utsmyckning. Förslaget förordas inte bifall med motivering att
föreslagen plats redan har ett befintligt minnesmärke som hedrar idrottslegender med
koppling till Malmö.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut.
Ordföranden finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - staty av Markus Rosenberg

Yttrande
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135

Årlig uppföljning av kompetensförsörjning

KN-2021-5977
Sammanfattning
I dokumentet beskrivs förutsättningar och utmaningar för den övergripande
kompetensförsörjningen inom kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen har idag ingen akut
kompetensbrist, men ser behov av ett långsiktigt kompetensförsörjningsarbete inom vissa
områden såsom digital kompetens, specialist- och chefstjänster, interkulturalitet och
representation i syfte att långsiktigt och hållbart kunna möta malmöbornas behov.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. att godkänna föreliggande beskrivning av kulturförvaltningens kompetensbehov,
2. att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en kontinuerlig analys av
kompetensbehoven inom verksamheterna samt
3. att sända ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Torbjörn Kastell (SD) yrkar att styckena 2.6 samt 3.6 stryks.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, föreliggande förslag samt
Sverigedemokraternas ändringsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Sverigedemokraterna reserverar sig.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Årlig uppföljning av kompetensförsörjning
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Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 13. KN-2021-5977

Årlig uppföljning av kompetensförsörjning
Sverigedemokraterna reagerar kraftig på stycket 2.6 (sid 3) där interkulturalitet och representation
tas upp. Vi delar inte förvaltningens syn på att det finns en brist som är skadlig på något sätt. Det
finns en önskan om att antalet personer med icke svensk bakgrund skall öka i förvaltningen. Vi kan
inte ställa oss bakom det. Det skall på intet sätt vara meriterande att ha en annan etnicitet eller en
annan kultur. Personal skall anställas där den med bäst kvalifikationer skall erbjudas anställning
oavsett kulturell bakgrund eller etnicitet.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Att stycket sid 3 2.6 (hela stycket) stryks. Samt att det samma gäller sid 4 3.6 (hela stycket) stryks.
Då vårt yrkande inte vann gehör så reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)
Med instämmande

Regina Harwigsson (SD)
2021-12-15

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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136

KN-2021-5505

Remiss från Kulturdepartementet Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft –
återstart för kulturen (SOU 2021:77) STK-2021-1535 Svar
senast 2021-12-29

Sammanfattning
Kulturnämnden har för yttrande fått Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft –
återstart för kulturen (SOU 2021:77), från Kulturdepartement. Svar ska lämnas till
kommunstyrelsen senast 2021-12-29.
Kulturförvaltningen menar att utredningen ger en rad konstruktiva förslag till utveckling
och förstärkningar av den statliga kulturpolitiken, utifrån en genomarbetad och brett anlagd
analys. I förslag till yttrande läggs fokus på insatser för ökad delaktighet, vilket är en
prioriterad fråga för Malmös stad. I övrigt föreslår utredningen bland annat en översyn av
kultursamverkansmodellen, vilket bör välkomnas utifrån ett storstadsperspektiv.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande och översänder det till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut.
Ordföranden finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Remiss från Kulturdepartementet - Återstartsutredningen
(SOU 2021:77)

Förslag till yttrande - Remiss från Kulturdepartementet Återstartsutredningen (SOU 2021:77)

Rapport - Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)
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§

137

Deltagande på distans för kulturnämndens arbetsutskott

KN-2021-5610
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade 2021-09-27 § 268 att bemyndiga nämnderna
och kommunstyrelsen att hålla sammanträden på distans.
Frågan om utskott får ha sammanträde på distans är inte reglerad i kommunallagen och
berörs inte i lagens förarbeten. Vad som står klart är att det inte finns något uttryckligt
förbud mot distansdeltagande i utskott och frågan är såvitt känt inte rättsligt prövad.
Närvaro genom deltagande på distans förutsätter att nämnden beslutar om att tillåta det och
beslutar på vilket sätt deltagandet ska ske samt vad som i övrigt ska gälla för sådant
deltagande. SKR rekommenderar en kommun som avser att tillåta närvaro på distans i
sammanträden i utskotten, att kommunen ställer samma krav på distansdeltagande i dessa
sammanträden, som vid distansdeltagande i fullmäktige och nämnder.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att ge arbetsutskottet bemyndigande att hålla sammanträden på
distans om särskilda skäl föreligger. Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans vid
det aktuella sammanträdet.
2. Kulturnämnden beslutar att sådant sammanträde endast får äga rum om kommunallagens
krav för deltagande på distans uppfylls.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut.
Ordföranden finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kulturförvaltningen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse - Deltagande på distans för kulturnämndens arbetsutskott

Bilaga - Kf § 268
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§

138

Anmälan delegationsbeslut KN 15 december 2021

KN-2021-165
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.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut - Nya anställningar fr o m 2021-11-01 (Bilaga 8
förvaltningsråd 2021-12-06)

Delegationsbeslut stadsantikvarien november 2021
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§

139

Inkomna skrivelser KN 15 december 2021

KN-2021-156
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 godkänner informationen.
Beslutsunderlag

Protokoll Förvaltningsråd 2021-12-06

