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Malmö stad

Kulturnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-10 kl. 09:00-12:00

Plats

Kulturförvaltnignen, Baltzarsgatan 31

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Mohammed Hechme (Planeringsekreterare)
Anne Mattsson (Ekonomidirektör)
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2020-09-14
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Budgetskrivelse 2021

KN-2020-3559
Sammanfattning

Föreliggande förslag till budgetskrivelse 2021 har sammanställts av kulturförvaltningen.
Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför beredning av
budget 2021.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner den av arbetsutskottet reviderade Budgetskrivelsen 2021.
Yrkanden
- På s. 3, andra meningen i första stycket stryks. På samma sida, andra stycket, sista meningen
revideras så att det står "demografiuppräkning kopplad till hela kulturnämnden samt full
indexuppräkning". Vidare i fjärde stycket ska andra meningen revideras så den lyder:
"Kulturnämnden ska ta fram vilka geografiska områden som ska prioriteras vid nyetablering av nya
Allaktivitetshus under kommande tioårsperiod".
- Budgetskrivelsen ska på en lämplig plats i texten kompletteras med "Ta tillvara de erfarenheter
vi gjort under coronapandemin och fortsätta att nå ut med Malmö stads egna kulturverksamheter genom
digitala kanaler".
- På s. 5, andra stycket, ska meningen ändras så att den får lydelse: "Segregation är en utmaning
som rör hela Malmö och staden bör verka gemensamt för att stärka Malmöbornas delaktighet och skapa
möten mellan människor".
Vidare yrkar Frida Trollmyr att budgetskrivelsen kompletteras med information om vilka
utmaningar demografiökningen innebär för kulturnämndens verksamheter samt med
information vilka övriga beslut som påverkar kulturnämndens verksamheter (tex.
skatteväxlingsavtalet, kultursamverkansmodellen, statliga lovbidrag etc). Frida Trollmyr yrkar
vidare att budgetskrivelsen kompletteras med information om vilka konsekvenser det blir för
kulturnämndens verksamheter om vi inte samutnyttjar skolans lokaler samt även hur andra
nämnder kan hjälpa kulturnämnden att förbättra vår verksamhet.
Slutligen yrkar Frida Trollmyr att i stycket "Begäran om investeringsram" revideras avseende
Malmö Museer (Din Historia stryks och ersätts av Wisdome). I övrigt yrkar Frida Trollmyr
bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
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