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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-04-24 kl. 14:30-17:00

Plats

Sjöblads väg 4 (Apelgårdskolan)

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S)
Christina Melin Dahlvid (S)
Mirjam Katzin (V)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Torbjörn Kastell (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Eva Jönsson (S)
Michael Högberg (L)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Oskar Månsson (M)
Peter Olsson (C)
Lillebror Bruér (SD)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anna-Carin Mårtensson (Stabschef)
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Hanna Sjöberg (Avdelningschef)
Katarina Elisabeth Carlsson (Museichef)
Mats Stjernstedt (Konsthallchef)
Adam Lundberg (Utvecklingssekreterare)
Dick Fredholm (Kommunikationschef)
Genc Beqiri (Personalrepresentant (Vision))
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2019-05-07

Protokollet omfattar
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Utredning - Konsekvensanalys Region Skånes kulturnämnds besparingar

KN-2019-800
Sammanfattning

Kulturnämnden beslutade 2019-01-30 att ge kulturförvaltningen i uppdrag att göra en
konsekvensanalys av Region Skånes kulturnämnds besparingar och hur det drabbar Malmös
kulturliv och nämndens ansvarsområden, samt att återkomma till nämnden senast i april
2019.
Enligt kulturförvaltningens kartläggning är effekterna betydande, och både arbetsvillkoren för
kulturaktörerna och i förlängningen kulturutbudet och attraktionskraften i Malmö och Skåne
påverkas negativt.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner rapporten.
2. Kulturnämnden skickar rapporten till regionstyrelsen samt kulturnämnden i Region Skåne
för kännedom.
3. Kulturnämnden skickar rapporten till kommunstyrelsen för att beakta rapportens slutsatser
i det försatta budgetarbete samt för att tillkännage utredningens resultat för Malmö
kommunfullmäktige.
Yrkanden

Torbjörn Kastell (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Mirjam Katzin yrkar
vidare att skicka rapporten till regionstyrelsen samt kulturnämnden i Region Skåne för
kännedom samt att skicka rapporten till kommunstyrelsen för att beakta rapportens slutsatser
i det försatta budgetarbete samt för att tillkännage utredningens resultat för Malmö
kommunfullmäktige.
Cornelia Björklund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt avslag till
Mirjam Katzins tilläggsyrkande.
Torbjörn Kastell (SD) yrkar avslag till Mirjam Katzins tilläggsyrkande.
Gustav Edén (MP) anmäler en protokollsanteckning som lyder:
"Miljöpartiet har varit delaktiga och drivande i beslutet att genomföra konsekvensanalysen.
De konsekvenser för Skånes och Malmös kulturliv analysen visar på är allvarliga och viktiga
att synliggöra. Miljöpartiet Malmö ställer sig kritiska till Regionfullmäktiges beslut att dra in
medel som är särskilt avgörande för det fria kulturlivet i Skånes fortlevnad.
Konsekvensanalysen visar tydligt hur minskade anslag drastiskt äventyrar framtiden för
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Malmös och Skånes kulturella ekosystem och bör beaktas som underlag för Regionens
framtida anslagsbeslut."
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut och föreslår att kulturnämnden först
tar ställning till arbetsutskottets förslag till beslut. Därefter föreslår ordföranden att
kulturnämnden tar ställning till Mirjam Katzins tilläggsyrkande. Kulturnämnden godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition, bifall mot avslag,
och finner att kulturnämnden har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Vidare ställer ordföranden Mirjam Katzins tilläggsyrkande under proposition, bifall mot
avslag, och finner att kulturnämnden har beslutat att bifalla Mirjam Katzins (V)
tilläggsyrkande.
Reservationer

Nicola Rabi (M) och Cornelia Röjner (M) avser att lämna in en reservation, bilaga 1.
Torbjörn Kastell (SD) avser att lämna in en reservation, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
Regionstyrelsen
Region Skånes kulturnämnd
Kommunstyrelsen i Malmö stad
Beslutsunderlag
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Bilaga 1

Reservation

Kulturnämnden 2019-04-24
Ärende 5: Utredning konsekvensanalys Region Skånes Kulturnämndens
besparingar. KN-2019-800
Moderaterna reserverar med instämmande av Centerpartiet sig mot Vänsterpartiets
tilläggsyrkande om att vidarebefordra konsekvensanalysen inom Malmö Kommun och till
Region Skåne. Konsekvensanalysen är en offentlig handling som alla kan ta del av och
behöver därmed inte skickas vidare.
Nicola Rabi (M)

Cornelia Röjner (M)

Med instämmande av:
Peter Olsson (C)

Oskar Månsson (M)
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Bilaga 2

Reservation

Kulturnämnden 2019-04-24
Ärende 05. KN-2019-800
Utredning – Konsekvensanalys Region Skånes kulturnämnds besparingar
Sverigedemokraterna inser att en sänkning av kulturnämndens anslag naturligtvis kommer
innebära att verksamheter får förändrade förutsättningar och att på sikt eventuellt inte kan
fortsätta med sin verksamhet. Vi anser dock att sänkningen från Region Skåne på fem
procent är rimlig och att skälen (ansträngt ekonomiskt läge och prioritering av annan
regional verksamhet) är fullgoda.
Det kan inte vara så att kultursektorn skall vara fredad från neddragningar när det finns
stora brister inom till exempel vården. I sverigedemokraternas budget som presenterats i
kommunfullmäktige så har det gjorts besparingar på kulturen för 52,4 mkr. Tyvärr så gick
inte sverigedemokraternas budget igenom, men nu får vi ett kvitto från regionen att även
där inser man att det går utmärkt att sänka Malmös kulturbudget till en rimligare nivå.
Malmös kulturbudget per invånare skall ligga i paritet med de andra storstäderna och inte
som nu när man ligger högt över dessa.
Då vårt yrkande inte vann gehör så reserverar vi oss mot beslutet.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

med instämmande av
Lillebror Bruér (SD)

