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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-03 kl. 13:00-15:00

Plats

Triangeln 1-2, stadshusets konferensanläggning

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (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) ersätter Rose-Marie Carlsson (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)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Carina Tempel (HR-direktör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Linn Eilertsen (Förskolelärare, förskoleförvaltningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-06-17

Protokollet omfattar

§230
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Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om kulturcheck till Malmös ungdomar

STK-2019-661
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion om kulturcheck
till Malmös ungdomar att korta kön till den kommunala kulturskolan genom att ge familjer
möjlighet att även välja privata kulturskolor för sina barn. Motionärerna vill att
kulturnämnden utreder införandet av kulturcheck för barn i Malmö.
Under ärendets beredning har kulturnämnden getts möjlighet att yttra sig. I
budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen ett återinförande av det statliga stödet till
kulturskolorna från och med januari 2020. I kulturbudgeten avsätts 100 miljoner kronor
årligen under 2020 - 2022 till de kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet.
Bedömningen är att det statliga stödet om 100 miljoner kronor per år ger bättre
förutsättningar för Malmö Kulturskola att fortsätta sitt utvecklingsarbete, det vill säga att
prova nya inriktningar och nya arbetsmetoder, för att bredda utbudet och nå nya grupper.
Den sammantagna bedömningen är att en utredning enligt motionärernas förslag om
införande av kulturcheck inte bör genomföras och att motionen därmed bör avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser motionen av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om kulturcheck till Malmös ungdomar besvarad med vad som anförts i
ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Magnus Olsson
(SD).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall på motionen med instämmande av Magnus Olsson
(SD) och Emma-Lina Johanssons (V) yrkande om avslag på motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 49.
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Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) reserverar sig mot beslutet
och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 50.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för avslag på
motionen.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200525 §358 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om kulturcheck till Malmös ungdomar
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om kulturcheck
till Malmös ungdomar
Kulturnämnden beslut 190925 § 102 med Reservation (SD)
Remissvar från kulturnämnden
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Bilaga 49

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-661

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om kulturcheck till Malmös
ungdomar
Sverigedemokraterna anser att det är beklagligt att kommunstyrelsen inte vill arbeta för införande av
en kulturcheck. Vi tror på sikt att detta skulle kunna vara en motor för att öppna upp för flera aktörer
och på sikt minska köerna för barn som vill in på populära musikutbildningar.

Att införa en kulturcheck i Malmö för att ge familjer större valfrihet när de väljer en kulturskola för
sina barn stämmer överens med den kulturpolitik som Sverigedemokraterna i Malmö fört.

Det är beklämmande att styrets inställning är att det endast ska vara kommunen som ska driva
kulturskolor. Utgångspunkten verkar vara att privata aktörer har ingenting att tillföra.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-06-03

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Reservation
Kommunstyrelsens 2020-06-03
Ärende 42. Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om kulturcheck till Malmös ungdomar
Moderaterna yrkade att motionen skulle bifallas.
Ett system med kulturcheck har med stor framgång införts i flera borgerligt styrda kommuner.
Systemet är en effektiv metod för minskade köer till kulturskolorna då verksamhet som
efterfrågas av många ungdomar kan utföras av fler aktörer.
Det är beklagligt att den styrande minoriteten inte är beredda att ställa sig bakom en motion som
innebär att fler ungdomar för möjlighet att utöva kultur.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 50

