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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-13 kl. 08:30-11:00

Plats

Henrik Smithsgatan 13

Beslutande ledamöter

Eva Christina Bertz (L) (Ordförande)
Sven-Erik Rasmusson (S) (Vice ordförande)
Asterios Bratanis (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Elisabet Landrup (M)
Anders Olin (SD)
Ola Johansson (SD)
Klara Holmberg (S) ersätter Annika Stark (S)
Danica Srnic (M) ersätter Tony Rahm (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Dündar Güngör (S)
Louis Hyleborg (L)
Anders Törnblad (MP)
Ulrika Williamsson (V)
Rebecka Los (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)

Utses att justera

Elisabet Landrup (M)
Danica Srnic (M)

Justeringen

2019-06-19

Protokollet omfattar

§94

Underskrifter

Sekreterare

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

Dzemal Imsirovic
Ordförande

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

…………………………………

Ewa Bertz (L)
Justerande

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

…………………………………

Elisabet Landrup (M)

Danica Srnic (M)
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§

94

Remiss - Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020

FRI-2019-933
Sammanfattning

Kulturnämnden har skickat handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020 på remiss till
samtliga nämnder. Förvaltningen föreslår fritidsnämnden att avge ett positivt yttrande över
handlingsplanen.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över handlingsplanen för
kulturstrategi 2019-2020.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Elisabet Landrup (M) yrkar att fritidsnämnden bör föreslå att flera aktörer ska involveras i
kulturstrategin,exempelvis föreningslivet och näringslivet.
Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Elisabet Landrups (M) förslag.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Elisabet Landrup (M) och Danica Srnic (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190613
Yttrande fritidsnämnden 190613
Handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2019-06-13
Ärende: § 94
Ang: Remiss - Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020
Kulturstrategin är en övergripande strategi för Malmö kommun och tar upp viktiga delar inom
kulturområdet. För oss moderater är det självklart att andra aktörer än offentliga ska involverasq i
kulturstrategin. Det behövs för att göra strategin framgångsrik men även för att det offentliga inte
kan göra allt. Med anledning av detta yrkade vi att andra aktörer involveras i arbetet, exempelvis
föreningslivet och näringslivet. Det är tråkigt att styret, framförallt Liberalerna inte erkänner
andra aktörers viktiga arbete på kulturområdet utan tror att kommunen är god nog. Nej det
behövs mer mångfald i kulturen och eftersom vi inte fick gehör får vårt yrkande lämnar vi detta
yttrande.
Elisabet Landerup (M)

Med instämmande av

Rebecka Los (M)

Danica Srnic (M)

