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Malmö stad

Kulturnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-01-22 kl. 09:00-11:00

Plats

KF Grön

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Christina Melin Dahlvid (S)
Gustav Svanborg Edén (MP)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Linda Johansson (Administrativ chef)
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2019-01-23

Protokollet omfattar

§6

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)

…………………………………
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Förändring av juryn för Malmö stads barnfilmpris

KN-2019-221
Sammanfattning

Malmö stads barnfilmspris har delats ut under BUFF Filmfestival sedan 1999.
Barnfilmpristagaren utses av en priskommitté/jury. Kulturförvaltningen har utrett
möjligheten för målgruppsrepresentation i juryarbetet i syfte att stärka den professionella
representationen samt undersöka hur ungdomar kan ta plats i juryarbetet.
Kulturförvaltningen föreslår därför en ändring i juryns sammansättning.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden förändrar sammansättningen av jury så att juryn består av två
representanter för den internationella filmbranschen, som utses av BUFF, två representanter
för det lokala kultur- och filmområdet, som utses av Malmö stad, kulturnämndens
ordförande samt en representant för kulturförvaltningen.
2. Kulturnämnden beslutar att förändringen gäller från och med 1 februari 2019.
3. Kulturnämnden beslutar att jurymedlemmar får erhålla arvode samt ersättning för
inkomstbortfall.
Yrkanden

Nicola Rabi (M) yrkar att juryn utökas med en representant från oppositionen så att
juryn består av sju ledamöter.
Frida Trollmyr (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kulturnämnden att besluta i enlighet med
kulturförvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Frida Trollmyrs (S) bifall till
kulturförvaltningens förslag till beslut, dels Nicola Rabis (M) förslag om att juryn utökas med
en representant från oppositionen så att juryn består av sju ledamöter.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet har beslutat att
föreslå kulturnämnden att besluta i enlighet med kulturförvaltningens förslag.
Reservationer

Nicola Rabi (M) meddelar att han avser att lämna in en reservation (bilaga1).
Beslutet skickas till

Barn- och ungdoms filmfestival
Beslutsunderlag
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Bilaga 1

Reservation
Kulturnämndens arbetsutskott 2019-01-22
Ärende 6: förändring för juryn av Malmö stads barnfilmspris
Moderaterna yrkade avslag på förslaget om att minska antalet ledamöter i juryn för Malmö
stads barnfilmspris från 7 till 6. Detta då minskningen omöjliggör att oppositionen kan
representeras i juryn vilket försämrar juryns förankring hos Malmöborna.
Då Moderaternas förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Malmö 2019-01-22
Nicola Rabi (M)

