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Malmö stad

Kulturnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2022-04-20 kl. 13:00

Plats

Baltzargatan 31

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)
Leif Mohlin (C)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga deltagare

Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör
Tarek Borg, administrativ chef
Osman Biberic, planeringssekreterare
Linda Johansson, enhetschef
Anne Mattsson, ekonomichef
Carina Olsson, enhetschef
Anna Nystedt, kommunikationschef
Susanne Serenhov, HR-chef
Amira Hassan Mahmoud, projektledare
Sami El Habti, enhetschef
Maria Hörman Sällberg, utvecklingssekreterare
Hanna Sjöberg, avdelningschef
Personalrepresentant, Kommunal
Personalrepresentant, SACO
Personalrepresentant, Vision
Personalrepresentant, Vision

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Osman Biberic
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1.

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.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Protokoll från dagens möte justeras 2022-04-27
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
2.

Informationsärende om arbetet med kulturdriven utveckling

KN-2022-1451
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
3.

Informationspunkt angående nytt konstmuseum

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner informationen.
4.

Stöd till studieförbunden 2022

KN-2022-537
Sammanfattning

Anslaget för stöd till studieförbunden uppgår till 19 046 tkr, enligt fastställd
kulturstödsbudget 2022. Föreliggande ärende avser fördelningen mellan studieförbunden.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden fastställer fördelning av stöd till studieförbunden 2022 enligt förslag i
ärendet.
Beslutsunderlag

•
•
•

§48 Stöd till studieförbunden 2022
G-Tjänsteskrivelse - Stöd till studieförbunden 2022
1. Bilaga fördelning 2022

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.

2. ABF Malmö ansökan 2022
3. Bilda Sydväst ansökan 2022
4. Bilda Sydväst komplettering I
5. Bilda Sydväst komplettering II
6. Folkuniversitetet Syd ansökan 2022
7. Ibn Rusdh ansökan 2022
8. Ibn Rushd komplettering
9. Kulturens Bildningsverksamhet ansökan 2022
10. Medborgarskolan Syd ansökan 2022
11. NBV Syd ansökan 2022
12. Sensus Skåne-Blekinge ansökan 2022
13. Studiefrämjandet Skåne-Blekinge ansökan 2022
14. Vuxenskolan Malmö ansökan 2022
Malmö stads kulturstipendier 2022

KN-2022-540
Sammanfattning

Anslaget för Malmö stads kulturstipendier är enligt fastställd budget 600 tkr. För 2022
föreslås 12 stipendier à 50 tkr, varav 10 stipendier för konstnärlig utveckling och 2 stipendier
för värde-fulla insatser. I ärendet ingår även förslag till mottagare av kulturstipendium till
Gunni Johans-sons minne 2022.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden fastställer fördelning av Malmö stads kulturstipendier 2022 samt kulturstipendium till Gunni Johanssons minne 2022, enligt förslag.
2. Kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
Beslutsunderlag

•
•
6.

G-Tjänsteskrivelse - Malmö stads kulturstipendier 2022
Bilaga 2 Ansökningar och nomineringar 2022 (*)
Strategi för ett samordnat arbete med stadens mötesplatser och
fritidsgårdar för barn och unga

KN-2021-5995
Sammanfattning

Kultur-, fritids - och funktionsstödsnämnderna har i kommunfullmäktiges budget 2021 fått
uppdraget att tillsammans ta fram en strategi för arbetet med stadens mötesplatser och
fritidsgårdar med ett särskilt fokus på behoven av mötesplatser för barn och unga med
funktionsnedsättningar. Syftet är att de berörda nämnderna genom samverkan ska
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komplettera varandra bättre och utgå från alla barns och ungas rättigheter och behov och
därigenom stärka deras rätt till meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta strategi för ett samordnat arbete med
stadens mötesplatser och fritidsgårdar för barn och unga.

7.

Remiss - Antagande av nya riktlinjer för informationssäkerhet i
Malmö stad, Svar senast 2 maj

KN-2022-1172
Sammanfattning

Stadskontoret har arbetat fram nytt förslag till riktlinjer för informationssäkerhet. Förslaget
innebär ett helt nytt styrdokument vars övergripande syfte är att på strategisk nivå tydliggöra
ansvar, målsättning och arbetssätt avseende informationssäkerhetsarbetet i Malmö stad.
Kulturnämnden ställer sig positiv till de nya riktlinjerna och anser att innehållet är tydligt
utifrån frågeställningarna. Dock önskar kulturnämnden ett förtydligande i stycke 2.4 samt ett
tillägg/förtydligande att kommunstyrelsen bör ha det övergripande ansvaret att stötta
nämnderna inom informationssäkerhetsarbetet.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden beslutar att skicka förslag till yttrande som sitt svar på remissen.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

8.

§51 Remiss - Antagande av nya riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö stad,
Svar senast 2 maj
G-Tjänsteskrivelse - Malmö stads riktlinjer för informationssäkerhet
Yttrande - Informationssäkerhet i Malmö stad
Remissversion; Malmö stads riktlinjer för informationssäkerhet
Beslut KSAU 2022-02-21 §88 Antagande av nya riktlinjer för informationssäkerhet i
Malmö stad
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220221 Antagande av nya riktlinjer för
informationssäkerhet i Malmö stad; remiss
Ändring av sammanträdestid för kulturnämnden 2022-05-24

KN-2022-1834
Sammanfattning

Då invigningen av Auschwitz utställningen äger rum 24:e maj klockan 15:00 är förslaget att
kulturnämndens sammanträde, som äger rum samma dag, flyttas från klockan 13:00 till
klockan 09:00.
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Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden beslutar att ändra sammanträdestiden 2022-05-24 från klockan 13:00 till
klockan 09:00.
Beslutsunderlag

•
9.

Tjänsteskrivelse - Ändring av sammanträdestid för kulturnämnden
Utredning av förutsättningar för Snubbelstenar

KN-2022-1882
Sammanfattning

Kulturförvaltningen fick 2021 i uppdrag av kulturnämnden att utreda förutsättningarna för
att uppföra Snubbelstenar i Malmö. Dialog och förankringsarbete har genomförts och förslag
för att uppföra Snubbelstenar föreslås till kulturnämnden i föreliggande ärende.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna utredningen av förutsättningar för att uppföra
Snubbelstenar i Malmö i enlighet med nämndens beslut 2021-05-23.
2. Kulturnämnden beslutar att uppdra kulturförvaltningen att uppföra Snubbelstenar i
enlighet med vad som framkommer i ärendet.
Beslutsunderlag

•
10.

G-Tjänsteskrivelse - Utredning av förutsättningar för Snubbelstenar
Inkomna skrivelser KN 20 april 2022

KN-2022-162
Förslag till beslut

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

•
•
•
•
•
•

Protokoll KN-AU
Protokoll förvaltningsråd 2022-04-04
Beslut KS 2022-03-16 §90 Riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad
Beslut KSAU 2022-03-14, §156 Medverkan i Arkitekturhuvudstadsåret 2023
Presentation Copenhagen in Common World Capital of Architecture 2023
Partnerskapsavtal mellan Köpenhamns kommun och Malmö stad gällande
Arkitekturhuvudstadsåret 2023
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11.

G-Tjänsteskrivelse KSAU 2022-03-14 Medverkan i arkitekturhuvudstadsåret 2023
Beslut 2022-03-16 §96 Årsredovisning 2021 finskt förvaltningsområde
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220221 Årsredovisning 2021 finskt förvaltningsområde
Riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad 1.0
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220214 Riktlinjer för offentlig flaggning
Rapport 2021 - Malmö stads projektplattform Etablera fler snabbare
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2022-03-07 Rapport 2021 - Malmö stads
projektplattform Etablera flera snabbare
Beslut KS 2022-03-16 §89 Rapport 2021- Malmö stads projektplattform Etablera
flera snabbare
Beslut KS 2022-03-16 §88 Forum för demokrati och mänskliga rättigheter Rapport
4 - Demokratifrågor för årsrika
G-Tjänsteskrivelse Rapport 4 - Demokratifrågor för årsrika
Rapport 4 Demokratifrågor för årsrika
Beslut KSAU 220321 §168 Förnyat partnerskap för Malmö som ledande stad för
United Cities and Local Governments (UCLG) Culture Committee år 2022 och
2023
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220321 Förnyat partnerskap för Malmö som ledande
stad för United Cities and Local Governments (UCLG) Culture Committee år 2022
och 2023
Rektorsbeslut: Utseende av rådgivande organ för Institutet för studier i Malmös
historia (IMH)
Information från institutionerna april 2022
Anmälan delegationsbeslut KN 20 april 2022

KN-2022-163
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Delegationsbeslut enheten för kulturstöd och analys mars 2022
Delegationsbeslut enheten för kulturstöd och analys oktober och december 2021
och januari 2022
Delegationsbeslut Nya anställningar fr o m 2022-03-01
Delegationsbeslut stadsantikvarien mars 2022
Delegationsbeslut kulturdirektören mars 2022

