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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-20 kl. 09:00-11:45

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Janne Grönholm (MP)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
Linda Svensson (V) ersätter Mats Högelius (V)
Claes Holmerup (M) ersätter Farishta Sulaiman (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Simon Enqvist (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Annika Skantz (sekreterare)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Hanna Ljungberg (personalföreträdare SSR)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-06-27

Protokollet omfattar
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Handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020

ASN-2019-5902
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit Handlingsplan Kulturstrategi 2019-2020
för att yttra sig. Kulturstrategi 2014-2020 antogs av kommunfullmäktige i juni 2014.
Kulturstrategins övergripande mål är att Malmös hållbarhet ska stärkas med hjälp av kultur.
Kultur och konst ska ges en roll i arbetet med Malmös utmaningar och kulturstrategin ska
stärka stadens arbete med öka Malmöbornas livskvalitet och livsmöjligheter samt bidra till att
skapa ett jämställt och jämlikt Malmö.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att förutsättningarna för arbetet med
kulturstrategin förändrades i samband med Malmö stads omorganisation år 2017.
Förvaltningen anser därför att kulturstrategin borde omarbetas så att den utgår ifrån och
möter nuvarande organisation. Mot denna bakgrund ser förvaltningen skäl att inte förlänga
nuvarande strategi till år 2021.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190613, § 160.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Handlingsplan för
kulturstrategi 2019–2020 till enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Claes Holmerup (M) och Charlotte Bossen (C)
deltar ej i beslutet.
Yrkanden

Linda Svensson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att arbetsmarknadsoch socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att överlämna Handlingsplan för
kulturstrategi 2019-2020 till kommunfullmäktige för beslut.
Sedat Arif (S) yrkar avslag på Linda Svenssons (V) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att
nämnden bifaller det.
Ordförande Sedat Arif (S) ställer sedan proposition på Linda Svenssons (V) tilläggsyrkande
mot sitt eget avslagsyrkande och finner att nämnden avslår Linda Svenssons (V) yrkande
om beslut i kommunfullmäktige.
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Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Claes Holmerup (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Linda Svensson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020
§160 Handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020
Förslag till yttrande - Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020
Handlingsplan kulturstrategi 2019-2020
Remiss: Handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020
Protokollsutdrag §33 Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020
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Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-20:Ärende 27. Handlingsplan för
kulturstrategi 2019–2020
Gör kulturstrategin till en Malmö-övergripande fråga!
Vänsterpartiet yrkade på nämnden att kulturstrategin ska behandlas av kommunfullmäktige, i
syfte att sätta press på alla nämnder att arbeta med och följa upp de viktiga kulturfrågorna i
staden. Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.
Vi tycker att Arbetsmarknads- och socialnämndens remissvar är bra, men önskar att
kulturfrågorna prioriteras högre i staden som helhet, därav vårt yrkande.

Malmö den 20 juni 2019
Linda Svensson (V)
Med instämmande av
Mats Högelius (V)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad- och socialnämnden 20 Juni 2019
Ärende 27: Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020
Kulturstrategi 2014-2020 antogs av kommunfullmäktige som en sexårsplan 2014, för att garantera
att en plats för kultur och konst i arbetet med utveckling av Malmö Stad. De eftersträvade
resultatet ”…av detta gränsöverskridande samarbete är en handfast plan för hur konst och kultur
ska bidra till att göra Malmö ännu mer demokratiskt, tillåtande och välkomnande”, specificerades
av då kommunalråd för kultur och antidiskriminering samt kulturdirektören.
Kulturfrågor är viktiga, även för Malmös hållbarhet samt kultur och konst-utbudet ska alla i Malmö
stad ha tillgång till. Att det finns ett utbud av litteratur, musik, scenkonst. bildkonst och film liksom
museer är viktigt, men energi på att integrera kulturlivet ska fokuseras på rätt ställen.
Denna åsikt backas upp av arbetsmarknad- och socialförvaltningen som erkänner svårigheter att
integrera ett kulturperspektiv i deras arbete som ofta vänder sig mot individer som är antingen
socialt eller ekonomiskt utsatta. Myndighetsutövning för att stödja individer som saknar bostad
eller har svag ekonomi är svårt att kombinera med de uppsatta målen i kulturstrategin. Också i
och med Malmö stads omorganisation, är kulturstrategin inte anpassad för nuvarande
organisation och behöver konsekvent omarbetas.

Helena Nanne (M)

Claes Holmerup (M)

Charlotte Bossen (C)

Ingrid Anna-Lisa Gunnarsson (M)

Med instämmande av:
Lars J Eriksson (C)

Bertil Lindberg (M)

