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Malmö stad

Kulturnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-14 kl. 09:00-11:00

Plats

Kulturförvaltningen, Baltzarsgatan 31

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Christina Melin Dahlvid (S)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Gustav Svanborg Edén (MP)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Katarina Carlsson (Strateg)
Linda Johansson (Enhetschef)
Jennie Järvå (Enhetschef)
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2020-05-18

Protokollet omfattar

§60

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Amanda Onsberg Brumark
(L)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)

…………………………………

2

§

60

Fria kulturlivet i Malmö – behov av stöd under corona-pandemin

KN-2020-1916
Sammanfattning

Många fristående kulturaktörer har drabbats hårt av Corona-pandemin. Marginalerna är små,
arrangemang ställs in och biljett- och turnéintäkter uteblir. Utifrån en kartläggning och
behovsanalys föreslås att Malmö stad avsätter resurser för ett tillfälligt ekonomiskt stöd till
särskilt utsatta kulturaktörer. Stödet bör vara ett komplement till övriga insatser från
kulturnämnden och till statliga och andra stödåtgärder.
Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, redovisar för ärendet.
Beslut

Arbetsutskottet beslutar
1. Inför kulturnämndens sammanträde den 27 maj 2020 kompletteras beslutsunderlaget i
enlighet med Frida Trollmyrs (S) yrkande.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden avsätter 1 000 000 kr för särskilt stöd till det fria kulturlivet med anledning
av Corona-pandemin.
2. Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att verkställa beslut i enlighet med vad som
framkommer i ärendet.
3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Arbetsutskottet föreslår att kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
4. Kommunstyrelsen anslår 3 000 000 kr till kulturnämnden för stöd till det fria kulturlivet
med anledning av Corona-pandemin.
5. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Yrkanden
Amanda Onsberg Brumark (L) yrkar att kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart
justerad samt att kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen förklara paragrafen omedelbart
justerad. I övrigt yrkar Amanda Onsberg Brumark (L) bifall till förslaget.
Frida Trollmyr (S) yrkar att sista meningen i sammanfattningen ska kompletteras med ordet
"regionala" så att den lyder: "Stödet bör vara ett komplement till övriga insatser från
kulturnämnden och till regionala, statliga och andra stödåtgärder".
I övrigt yrkar Frida Trollmyr bifall till förslaget.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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