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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-01-31 kl. 13:00-17:50

Plats

Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Hanna Kristina Thomé (V)
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilvars Hansson (SD)
Ilmar Reepalu (S)
Noria Manouchi (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Måns Berger (MP)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Natalie Glotz Stade
Ordförande

...........................................

…………………………………

Carina Nilsson (S)
Justerande

...........................................

…………………………………

Sara Wettergren (L)

Anders Andersson (V)
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Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Daniel Sestrajcic (V)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Susanne Jönsson (S) ersätter Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Harris Cheema (S) ersätter Carina Svensson (S)
Farishta Sulaiman (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M)
Niclas Röhr (M) ersätter Håkan Fäldt (M)
Boel Pettersson (V) ersätter Sadiye Altundal (V)
Simon Chrisander (L) ersätter Allan Widman (L)
Eva Christina Bertz (L) ersätter Louise Eklund Bergström (L)
Janne Grönholm (MP) ersätter Märta Stenevi (MP)
Kay Lennart Wictorin (C) ersätter Niels Paarup-Petersen (C)
Övriga närvarande

Natalie Glotz Stade (sekreterare)
Christina Sundvall (administrativ sekreterare)

Utses att justera

Sara Wettergren (L)
Anders Andersson (V)

Justeringen

2019-02-13

Protokollet omfattar

§23
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Motion av Stefan Lindhe (M) om skolungdomarna och kulturinstitutionerna
i Malmö

STK-2018-647
Sammanfattning

Motion av Stefan Lindhe (M) om skolungdomarna och kulturinstitutioner i Malmö.
Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd
med berörda parter förstärka möjligheterna för gymnasieelever att besöka
kulturinstitutionerna i Malmö i enlighet med motionens intentioner. Motionären anser att
Malmö symfoniorkester, Malmö Opera, Malmö stadsteater, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och kulturnämnden bör träffa en ny överenskommelse som syftar
till att ett centralt anslag som skolorna fritt kan avropa ifrån för besök på
kulturinstitutionernas ordinarie verksamhet. Motionen har varit på remiss hos
kulturnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Malmö Live Konserthus AB,
Malmö Stadsteater AB och Malmö Opera. Kulturnämndens erfarenhet är att en modell som
den föreslagna inte är att föredra då det enbart gynnar de som redan tar del av
institutionernas utbud. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser inte att ett särskilt
anslag är nödvändigt för att stärka elevernas möjligheter att besöka kulturinstitutionerna och
att det tidigare funnits ett anslag på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen som tagits
bort då handläggningen innebar ett stort administrativt merarbete samt att endast ett fåtal
skolor nyttjade möjligheten. Dessutom är utrymmet för att planera in aktiviteter utanför
kursplanens innehåll litet. Malmö Live Konserthus AB välkomnar ett nytt system som bidrar
till att skolungdomar i grundskola och gymnasium underlättas att ta del av Malmös
kulturinstitutioners utbud. Malmö Opera välkomnar förslaget om det konstrueras på så sätt
att skolor i dialog med kulturaktörer kan söka dessa medel. Malmö Stadsteater AB menar att
ett särskilt anslag kan anslås för ändamålet men menar att ett centralt avropssystem inte är att
föredra. Kommunstyrelsen bedömer att ett särskilt anslag enligt den modell motionären
föreslår gör det svårt att säkerställa en likvärdig tillgång till kulturevenemang i staden som
även skulle inkludera de fristående gymnasieskolorna samt att det skulle komma att kräva ett
administrativt merarbete. Inriktningen framåt bör istället vara att stärka och utveckla de
samarbeten som redan finns. Mot bakgrund av ovanstående är den sammantagna
bedömningen att motionen bör anses vara besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång

Frida Trollmyr och Sara Wettergren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska
anses vara besvarad.
Daniel Sestrajcic, Nicola Rabi, Magnus Olsson och Anton Sauer yrkar att motionen ska bifallas.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Måns Berger och Juan-Tadeo Espitia.
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition – bifall till kommunstyrelsens förslag
att motionen ska anses vara besvarad mot att motionen ska bifallas – och finner att
kommunfullmäktige beslutat att motionen ska bifallas.
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Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bifaller Stefan Lindhes (M) motion om skolungdomarna och
kulturinstitutionerna i Malmö.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Björn Gudmundson (S) gruppreservation till
förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Motionären
Kulturnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
Malmö Opera
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KS 190116 §21 med Muntlig reservation (V) och Reservation
(SD)
Förslag till beslut KSAU 190107 §21
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190107 Motion av Stefan Lindhe (M) om
skolungdomarna och kulturinstitutionerna i Malmö
Kulturnämnden beslut 181024 §116 med Reservation (M+L)
Remissvar från kulturnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 181026 §123 med Särskilt
yttrande (M)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från Malmö Stadsteater AB
Remissvar från Malmö Opera
Remissvar från Malmö Live Konserthus AB
Motion av Stefan Lindhe (M) om skolungdomarna och kulturinstitutionerna i
Malmö

