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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)

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
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Protokollet omfattar

§103

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)

…………………………………

2

§

103

Utredning av Ungdomens Hus

KN-2019-2805
Sammanfattning

Kulturnämnden har genom beslut uppdragit åt kulturförvaltningen att genomföra en
utvärdering av Ungdomens hus. Olika aktiviteter har genomförts som ligger till grund för
utredningen bl a nulägesbeskrivning av verksamheter i huset samt en omvärlds- och
behovsanalys. Dialog har även skett med andra förvaltningar, det fria kulturlivet, barn och
unga i staden samt relevanta aktörer i civilsamhället. I utredningsdirektivet fick
kulturförvaltningen i uppdrag att presentera tre olika alternativ.
Med anledning av FN:s konvention om barnens rättigheter har barnrättsperspektivet
inkluderats i utredningen.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner den av arbetsutskottet reviderade rapporten.
Jäv
Cornelia Björklund Röjner anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkanden
Nicola Rabi (M) yrkar att rapporten revideras så att det framgår att organisationen Aktiv
Ungdom som åsyftas är en förening som heter Aktiv Ungdom Malmö (som är medlem i
förbundet Aktiv Ungdom). Vidare yrkar Nicola Rabi att på s. s 26 ska texten revideras så att
det framgår att både Aktiv Ungdom Malmö och Malmö Amatörteater Forum är föreningar
och inte förbund.
I övrigt yrkar Nicola Rabi (M) bifall till förslaget.
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till det reviderade förslaget.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse - Utredning av Ungdomens hus verksamhet
Utredning av Ungdomens hus verksamhet
§89 Utredningsdirektiv - Ungdomens Hus
Av kulturnämnden antaget: Direktiv för utredning av Ungdomens hus verksamhet
G-Utredningsdirektiv - Ungdomens Hus, förlängning
§56 Utredningsdirektiv - Ungdomens Hus, förlängning

