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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-08 kl. 13:00-13:10

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Återrapportering av uppdrag - Motion av Stefan Lindhe (M) om
skolungdomarna och kulturinstitutionerna i Malmö

STK-2019-292
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2019 att bifalla Stefan Lindhes (M) motion om
skolungdomarna och kulturinstitutionerna i Malmö. Motionärens intention är att förstärka
möjligheterna för gymnasieelever i Malmö att besöka kulturinstitutioner i Malmö. Motionären
avser med institutioner Malmö symfoniorkester (MSO), Malmö Stadsteater och Malmö
Opera. Som metod framhålls ett centralt anslag, som skolorna fritt kan avropa från.
Därutöver anser motionären att det bör finnas särskilda åtgärder för att engagera
gymnasieungdomarna i kulturinstitutionernas verksamhet.
Kulturförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, stadskontoret och de tre
institutionerna som nämns i motionen har under 2019 fört dialog om hur arbetet bör
fortsätta framöver.
Ett systematiskt arbete för likvärdigt deltagande i kultur bör bygga på dialog,
överenskommelser och samsyn. Ett centralt anslag att avropa ifrån är ingen garanti för att
gymnasieeleverna ska ta del av stadens kulturutbud. Kulturförvaltningen, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen och de tre institutionerna som nämns i motionen är överens
om detta.
Sammantaget föreslås ett antal åtgärder för att förstärka gymnasieelevernas möjligheter att
besöka kulturinstitutionerna i Malmö.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Återrapportering uppdrag om att förstärka
möjligheterna för gymnasieelever att besöka kulturinstitutionerna i Malmö.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Återrapportering av uppdrag - Motion av Stefan
Lindhe (M) om skolungdomarna och kulturinstitutionerna i Malmö
Motion av Stefan Lindhe (M) angående skolungdomarna och kulturinstitutionerna i
Malmö
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191122 §128
Tjänsteskrivelse från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut 191127 §127
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslut 190131 §23
Uppdrag - Förstärka möjligheten för gymnasieelever att besöka stadens
kulturinstitutioner
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