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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-06 kl. 13:00-14:25

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Sekreterare (Anna-Lena Alnerud)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Carina Tempel (HR-direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§178
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178

Handlingsplan för kulturstrategin 2019-2020, reviderad

STK-2019-1334
Sammanfattning

Från kulturnämnden har kommunstyrelsen fått ett förslag till en ny handlingsplan för
kulturstrategin 2019-2021. Vidare föreslår kulturnämnden att giltighetstiden för
kulturstrategin och handlingsplanen för kulturstrategins genomförande, förlängs med ett år
till utgången av år 2021.
Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner förslag till handlingsplan för kulturstrategin
2019-2021. Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga
kulturstrategins giltighetstid med ett år - till och med år 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förlängningen av kulturstrategin och
handlingsplanen för kulturstrategin fram till och med år 2021.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen godkänner kulturnämndens förslag till handlingsplan för
kulturstrategin 2019-2021.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar ett tillägg av en beslutspunkt där kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att ge kulturnämnden i uppdrag att kartlägga
kulturkonsumtionen i Malmö stad.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till Charlotte Bossens (C) yrkande.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Charlotte Bossens (C) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkten där kommunstyrelsen för egen del
föreslås besluta att godkänna kulturnämndens förslag till handlingsplan för kulturstrategin
2019-2021.
Ordförande ställer först proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons
(SD) yrkande om avslag på beslutspunkten där kommunstyrelsen för egen del föreslås besluta
att godkänna kulturnämndens förslag till handlingsplan och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Ordförande ställer sedan proposition på att bifalla eller avslå Charlotte Bossens (C)
tilläggsyrkande med instämmande av Torbjörn Tegnhammar (M) och finner att
kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 22.
Beslutsunderlag
















Förslag till beslut KSAU 200427 §271
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Handlingsplan för kulturstrategin 2019-2021
Reviderad Handlingsplan kulturstrategi 2019-2020 - giltig version
Sammanfattning remissvar handlingsplan kulturstrategi2019-2020 - giltig version
Kulturnämnden beslut 200325 § 26 med Reservation (SD) - ersätter tidigare beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 § 249 med Reservation (V) och
Särskilt yttrande (M+C)
Fritidsnämnden beslut 190613 § 94 med Särskilt yttrande (M)
Funktionsstödsnämnden beslut 190618 § 89
Förskolenämnden beslut 190612 § 80
Grundskolenämnden beslut 190612 § 97
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 § 75 med Reservation
(M+C)
Miljönämnden beslut 190611 § 102 med Reservation (SD)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190516 § 125
Tekniska nämnden beslut 190523 § 154 med Särskilt yttrande (V)
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Bilaga 22

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende: STK-2019-1334
Handlingsplan för kulturstrategin 2019-2020, reviderad
Åtaganden i handlingsplanen är alltför otydliga och flummiga. Vi saknar att den svenska kulturen inte
står omnämnd en enda gång. Inte heller så nämns någonting om stadens kulturarv eller tex stadens
kyrkor som är en viktig bärare av kulturarvet. Istället så lyfts kulturarbetare upp gång på gång istället
för kulturen som finns omkring oss. Det viktiga är utbudet av kultur för kommuninvånarna, inte hur
kulturarbetare skall få en inkomst. Sverigedemokraterna tror inte på den så kallade kulturella
allemansrätten kommer att leda till att barn i invandrartäta områden får ta del av den svenska kulturen.
Kultur är viktigt för integrationen, där har Malmös styre misslyckats. En sådan handlingsplan borde
även lyfta upp integrationen av invandrare. Vi kan inte ställa oss bakom att MKB ska börja upprätta en
lokalmodell för att hyra ut lokaler till fria kulturaktörer. Detta ligger långt utanför MKB:s uppdrag

Vi yrkar avslag på förslaget till beslut enligt nedan:
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner kulturnämndens förslag till handlingsplan för kulturstrategin 20192021.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)

