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Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020

KN-2019-1093
Sammanfattning

Malmö stads kulturstrategi antogs av kommunfullmäktige för åren 2014–2020.
Den nya handlingsplanen 2019–2021 är en samverkansförklaring för hur stadens nämnder
och bolag ska arbeta för att uppnå kulturmålen. Våren 2019 gick handlingsplanen på remiss
till stadens nämnder samt till styrelser. Inkomna remissvar är övervägande positiva, och
betonar vikten av samverkan för att möta stadens utmaningar.
Malmö Stad har under 2020 implementerat en ny struktur för styrning och uppföljning.
Kulturförvaltningen har reviderat handlingsplanen utifrån den nya strukturen och föreslår ett
antal justeringar och förtydliganden.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner den reviderade Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2021.
2. Kulturnämnden upphäver sitt beslut av 2019-09-25, §99, i enlighet med vad som framgår
av ärendet.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
3. Kommunstyrelsen godkänner av kulturnämnden reviderad Handlingsplan för kulturstrategi
2019–2021.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
4. Kommunfullmäktige godkänner förlängning av Malmö stads Kulturstrategi till och med
2021.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till beslutsförslagen ett, två och tre samt bifall till
beslutsförslag fyra i arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Frida Trollmyrs bifallsyrkande till
de tre första beslutsförslagen, dels Michael Hård af Segerstads avslagsyrkande till desamma.
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Ordföranden ställer föreslagen under proposition och finner att kulturnämnden har beslutat
att bifalla de tre första beslutsförslagen.
Vidare finner ordföranden att det finns endast bifallsyrkanden till det fjärde beslutsförslaget
och att kulturnämnden har således beslutat att bifalla detta.
Reservationer och särskilda yttranden
Michael Hård af Segerstad (SD) avser att lämna en reservation (bilaga 1).
Beslutsunderlag
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Bilaga 1

Reservation

Kulturnämnden 2020-03-25
Ärende 04. KN-2019-1093
Handlingsplanen för kulturstrategi 2019-2020
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 yrkade på avslag av beslutssatserna 1,2 och 3. (bifall beslutssats 4)
Då vårt yrkande inte fick majoritet så reserverar vi oss mot beslutet.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

med instämmande av
Lars-Johan Hallgren (SD)

Lillebror Bruér (SD)

