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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-18 kl. 13:00-15:30

Plats

Gullbergsällskapet, Stadsbiblioteket

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)
Lars-Johan Hallgren (SD) ersätter Torbjörn Kastell (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Oskar Månsson (M)
Albin Westermark (C)
Lillebror Bruér (SD)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anna-Carin Mårtensson (Stabschef)
Torbjörn Nilsson (Stadsbibliotekarie)
Jennie Järvå (Enhetschef Kulturanalys och stöd)
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Jarl Lorensson (Chef Malmö kulturskola)
Adam Hidestål (Stadsarkivarie)
David Levin (T.f. kommunikationschef)
Mats Stjernstedt (Konsthallschef)
Genc Beqiri (Personalrepresentant Vision)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2019-12-20

Protokollet omfattar
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Underskrifter

Sekreterare

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

Åsa Olsson
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)
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Årlig uppföljning av kompetensförsörjning

KN-2019-4989
Sammanfattning

I dokumentet beskrivs förutsättningar och utmaningar för den övergripande
kompetensförsörjningen inom kulturförvaltningen. I analysen av de största yrkeskategorierna
– bibliotekarier, biblioteksassistenter och musiklärare – kan konstateras att det idag inte finns
någon kompetensbrist på varken kort eller lång sikt och tillgången på kvalificerad personal är
god. Vad gäller musiklärare har det identifierats ett behov av att bevaka förvaltningens
förmåga att behålla musiklärare p.g.a. en ökad konkurrens om kompetensen. Förvaltningen
kommer även att följa förmågan att rekrytera och behålla bibliotekarier och
biblioteksassistenter på lång sikt. Det finns också ett behov av en ökad digital kompetens i
allmänhet på alla nivåer inom förvaltningen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner föreliggande beskrivning av kulturförvaltningens
kompetensbehov.
2. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en kontinuerlig analys av
kompetensbehoven inom verksamheterna.
3. Kulturnämnden sänder ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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