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Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och Nicola Rabi (M) om
bokningssystem för öppna scener
STK-2019-1478
Sammanfattning

Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och Nicola Rabi (M) har inkommit med en motion om
bokningssystem för öppna scener, där det föreslås att kulturnämnden ges i uppdrag att göra en
sammanställning över tillgängliga scener och ytor för kulturarrangemang för uthyrning till
privata och ideella aktörer
I uppdraget ska även ingå att ta fram ett bokningssystem för nämnda scener och ytor.
Kulturnämnden har lämnat yttrande och ställer sig positiv till att nämnden ges det uppdraget.
Stadskontoret föreslår mot bakgrund av detta att motionen ska bifallas.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller Helena Grahns (M), Tony Rahms (M) och Nicola Rabis
(M) motion om bokningssystem för öppna scener.
2. Kommunfullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att göra en sammanställning över de
tillgängliga scener och ytor för kulturarrangemang inom nämndens ansvarsområde som
är tillgängliga för tillfällig uthyrning och upplåtelse till externa kulturaktörer och
föreningar.
3. Kommunfullmäktige beslutar att det i uppdraget även ingår att ta fram ett
bokningssystem med tydliga bokningsrutiner, samt att uppdraget ska redovisas inom ett
år från fullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
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Motionärerna
Avdelningen för omvärld och näringsliv
Kulturnämnden
Ärendet

Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och Nicola Rabi (M) har inkommit med en motion om
bokningssystem för öppna scener, där det föreslås att kulturnämnden ges i uppdrag att göra en
sammanställning över tillgängliga scener och ytor för kulturarrangemang för uthyrning till privata
och ideella aktörer
I uppdraget ska även ingå att ta fram ett bokningssystem för nämnda scener och ytor.
Yttrande från kulturnämnden
Motionen har remitterats för yttrande till kulturnämnden som menar att det är positivt att
nämnden får i uppdrag att göra en sammanställning för de lokaler inom nämndens
ansvarsområde som är tillgängliga för tillfällig uthyrning och upplåtelse till externa kulturaktörer
och föreningar. I uppdraget bör även ingå att ta fram tydligare bokningsrutiner, och uppdraget
ska redovisas inom ett år från fullmäktiges beslut. Uppdraget att se över och förtydliga rutinerna
för bokning av lokalerna syftar till att underlätta och förenkla för Malmöborna och
föreningslivet. Kulturnämnden menar att villkoren för tillgång till Malmö stads lokaler bör vara
transparenta och utformas med hänsyn till likabehandlingsprincipen och till Malmö stads regler
och riktlinjer för stöd till idéburen sektor.
Stadskontorets bedömning
Kulturnämnden ställer sig positiv till motionen, och stadskontoret föreslår mot bakgrund av
detta att motionen ska bifallas.
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