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Malmö stad

Kulturnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-18 kl. 09:00-11:15

Plats

Teams

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)
Cornelia Björklund Röjner (M)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Jennie Järvå (Enhetschef)
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2021-03-22

Protokollet omfattar

§33

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)

…………………………………
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Avsiktsförklaring gällande nationalscen för dans

KN-2021-582
Sammanfattning

Skånes Dansteater har uttryckt en ambition att få status som nationalscen för den samtida
dansen i Sverige och har ställt en förfrågan till Region Skåne och Malmö stad om att stödja
initiativet. Region Skånes kulturnämnd har gjort ett positivt uttalande till
Kulturdepartementet.
Skånes Dansteater håller hög konstnärlig kvalitet och ligger i framkant vad gäller inkludering
och mångfald på scenen. Malmö är även i övrigt ett viktigt centrum för den samtida dansen.
Mot bakgrund av detta föreslås Malmö stad lämna en avsiktsförklaring till
Kulturdepartementet.
Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, och Jennie Järvå, enhetschef, redovisar för ärendet.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner den av arbetsutskottet reviderade avsiktsförklaringen till stöd
för ett nytt uppdrag till Skånes Dansteater som nationalscen för samtida dans, enligt förslag.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
2. Kommunstyrelsen lämnar en avsiktsförklaring till Kulturdepartementet till stöd för ett nytt
uppdrag till Skånes Dansteater som nationalscen för samtida dans, enligt kulturnämndens
förslag.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar att underlag till beslut kompletteras med information vilka två
dansscener, utöver Skånes Dansteater, som finns i Malmö. Vidare yrkar Frida Trollmyr att
Förslag skrivelsen korrigeras språkligt vad som gäller sista stycket på sida 2.
I övrigt yrkar Frida Trollmyr bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Kulturdepartementet, kulturminister Amanda Lind
Region Skånes Kulturnämnd
Skånes Dansteater
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse - Avsiktsförklaring gällande nationalscen för dans
Skrivelse till Kulturdepartementet
Skrivelse från Skånes Dansteater
Skrivelse från Region Skåne till Kulturdepartementet angående Skånes Dansteater
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