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Malmö stad
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Digitalt via Teams
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Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Vera Lazarevic (TF Administrativ chef)
Anne Matsson (Ekonomichef) §60
Anna Gawrys (Sekreterare)
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Justeringen
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Justering av protokoll
Information från kulturförvaltningen
Ekonomisk prognos för kulturförvaltningen
Samråd för Detaljplan för fastigheten Vintrie 20:63 i Vintrie i Malmö (Dp 5665)
Svar senast 2021-05-19
Arvode i samband med kulturpolitiska överläggningar med Region Skåne 2021
Remiss från Kulturdepartementet - Vissa statliga insatser på musikområdet Ds
2021:11 Svar senast 2021-05-28
Uppföljning av revisionens granskning av kulturnämndens hantering av konst
Återrapportering uppdrag budget 2020 – Uppdrag att inrätta en struktur för
samordning av större evenemang Svar senast 27 maj
Uppdrag med anledning av kommunfullmäktiges beslut gällande Motion av Olle
Schmidt (L) om att utreda förutsättningar för skapa snubbelstenar i Malmö
Revidering av kulturnämndens reglemente
Malmöinitiativet - Staty av den kanotvältande svanpappan
Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om bättre tillgänglighet till
Malmös kanalsystem Svar senast 2021-06-07
Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om kulturhamn och
husbåtsetablering i Malmö Svar senast 7 juni 2021
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om upphörande av beviljande av
skattemedel till Ibn Rushd Svar senast 2021-09-10
Nämndinitiativ Sverigedemokraterna (SD) - Stoppa stödet till Ibn Rushd
Inkomna skrivelser KN 26 maj 2021
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§

58

Justering av protokoll

Beslut

Ordföranden justerar föredragningslista till dagens möte så att information om ekonomisk
prognos kommer som ett ärende på listan (efter punkten "Information från förvaltningen".
Kulturnämndens arbetsutskott beslutar
1. Protokoll från dagens möte justeras den 17 maj 2021.
2. Arbetsutskottet utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

59

Information från kulturförvaltningen

Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, informerar om invigning av skyltprogrammet, läget i
förvaltningen i samband med Covid-pandemin, inkl. ReTuren, status med rekryteringar samt
att Malmö Konstmuseum återkommer med inbjudan till vernissage den 12 juni.
Beslut

Kulturnämndens arbetsutskott beslutar
1. Arbetsutskottet godkänner informationen.
Paragrafen är justerad
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§

60

Ekonomisk prognos för kulturförvaltningen

KN-2021-2544
Sammanfattning

Anne Mattsson, ekonomichef, redovisar för ärendet.
Beslut

Arbetsutskottet beslutar
1. Arbetsutskottet godkänner informationen.
2. Arbetsutskottet godkänner, utan eget ställningstagande, att ärendet om ekonomisk prognos
kommer att tas upp vid kulturnämndens sammanträde den 26 maj.
Paragrafen är justerad
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§

61

Samråd för Detaljplan för fastigheten Vintrie 20:63 i Vintrie i
Malmö (Dp 5665) Svar senast 2021-05-19

KN-2021-1881
Beslut

Kulturnämndens arbetsutskott beslutar
1. Arbetsutskottet godkänner yttrandet och översänder det till stadsbyggnadsnämnden.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag








G-NYTT förslag till yttrande
Dp 5665 Planbeskrivning Samråd
Dp 5665 Plankarta Samråd
SBN 2019-11-14 §308a Särskilt yttrande (C)
Dp 5665 Följebrev till samrådshandlingar
Godkännande av anstånd till 2021-05-19

Paragrafen är justerad
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§

62

Arvode i samband med kulturpolitiska överläggningar med
Region Skåne 2021

KN-2021-2063
Sammanfattning

Den 1 januari började den nya regionala kulturplanen för Skåne att gälla. Det är en kulturplan
med höga ambitioner om hur vi tillsammans skapar ett kulturliv öppet för alla. Region Skåne
bjuder in kulturpolitiker och kulturchefer i Skåne till digitala kulturpolitiska överläggningar:
ett samtal om en "återstart" av kulturlivet när samhället börjar öppnas upp på nytt igen, efter
Corona-pandemin.
Det föreslås att kulturnämndens presidium deltar vid kulturpolitiska överläggningar med
Region Skåne 2021 under en av de föreslagna dagarna (antingen den 19 maj kl. 13.00-16.00
eller 27 maj kl. 13.00-16.00). Den som inte kan delta får utse en ersättare bland nämndens
ledamöter och ersättare. Varje deltagare anmäler sig själv till mötet.
Kulturnämndens arbetsutskott beslutar i frågan kring arvode för deltagande i mötet.
Beslut

Kulturnämndens arbetsutskott beslutar
1. Kulturnämndens presidium deltar vid kulturpolitiska överläggningar med Region Skåne
2021.
2. Arvode samt ersättning för förlorad arbetstid utgår i samband med närvaro vid
kulturpolitiska överläggningar med Region Skåne 2021.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse - Arvode i samband med kulturpolitiska överläggningar med
Region Skåne 2021
Sv_ Inbjudan till kulturpolitiska överläggningar med Region Skåne

Paragrafen är justerad
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§

63

Remiss från Kulturdepartementet - Vissa statliga insatser på
musikområdet Ds 2021:11 Svar senast 2021-05-28

KN-2021-2038
Sammanfattning

Kulturnämnden har för yttrande fått en promemoria från Kulturdepartementet med förslag
rörande vissa statliga insatser på musikområdet. Statens kulturråd föreslås ta över uppgifter
från Musikverket vad gäller statlig bidragsgivning och nationell koordinering inom
musikområdet.
Kulturförvaltningen ställer sig positiv till förslagen.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen enligt förslag.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse - Remiss från Kulturdepartementet - Vissa statliga insatser på
musikområdet
Förslag till yttrande
Vissa statliga insatser på Musikområdet Ds 2021:11
Missiv Remissinstanser Ds Musik
Följebrev Remiss

Paragrafen är justerad
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§

64

Uppföljning av revisionens granskning av kulturnämndens
hantering av konst

KN-2021-1290
Sammanfattning

Stadsrevisionen granskade kulturnämndens hantering av konst 2020. Revisionens
sammanvägda bedömning var att kulturnämndens interna kontroll - både avseende arbetet
med de årliga planerna för intern kontroll och i vidare bemärkelse, d v s möjligheterna till
insyn och uppföljning av arbetet i stort – inte var helt tillräcklig. Revisionen föreslog en rad
åtgärder som bland annat innefattade framtagande av skriftliga riktlinjer och rutiner för de
granskade områdena. Vidare fanns rekommendationer på förändrade rutiner och arbetssätt
vid redovisning och uppföljning.
Kulturnämnden välkomnade revisionens granskning och redogjorde i sitt svar för de åtgärder
som planerades att genomföras. I detta uppföljande yttrande till revisionen redogör
kulturnämnden för de genomförda åtgärderna, som bland annat innefattar framtagande av
riktlinjer och rutiner för samlingsförvaltningen samlade i dokumentet ”Malmö
Konstmuseum: samlingsförvaltning. Riktlinjer och rutiner.”, se bilagor.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag till yttrande.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse - Uppföljning av stadsrevisionens granskning av
kulturnämndens hantering av konst
Förslag till yttrande
Bilaga till yttrande - Uppföljande yttrande till Stadsrevisionen avseende
kulturnämndens hantering av konst
Bilaga: Malmö konstmuseum - Samlingsförvaltning. Riktlinjer och rutiner

Paragrafen är justerad
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§

65

Återrapportering uppdrag budget 2020 – Uppdrag att inrätta en
struktur för samordning av större evenemang Svar senast 27
maj

KN-2021-1860
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget för 2020 inom område Arbete och utbildning fick
kommunstyrelsen i uppdrag att, i dialog med berörda nämnder, inrätta en struktur för
samordning av större evenemang. Stadskontoret tog fram en rapport med nulägesbeskrivning
och förslag till framtida organisering. Kulturnämnden ska yttra sig över förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner det av arbetsutskottet reviderade förslaget till yttrandet och
översänder det till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar på tillägg med följande lydelse;
"Kulturnämnden ser positivt på att evenemang som bygger på lokala initiativ, som till exempel festivaler och
andra arrangemang, kan möjliggöras genom den närmare samverkan mellan de berörda nämnderna. Vidare
vill kulturnämnden understryka att även stöd och samordning av arrangemang kopplat högtider och
minnesdagar bör utredas för att skapa tydlighet och likvärdighet."
I övrigt yrkar Frida Trollmyr bifall till förslaget.

Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivlse
Förslag till yttrande
Beslut KSAU 210419 §228
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210419 Återrapportering uppdrag budget 2020 –
Kommunstyrelsen, i dialog med berörda nämnder, ges i uppdrag att inrätta en
struktur för samordning av större evenemang
Inrätta en struktur för samordning av större evenemang 2020-03-18
Inrätta en struktur för samordning av större evenemang 2020-04-24
Information om ny svarstid - 27 maj 2021
Kommunstyrelsen beslut 2020-06-03 §203 Uppdragsdirektiv uppdrag budget 2020
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Följebrev Återrapportering uppdrag budget 2020 – Kommunstyrelsen, i dialog med
berörda nämnder, ges i uppdrag att inrätta en struktur för samordning av större
evenemang; nu fråga om remiss

Paragrafen är justerad
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§

66

Uppdrag med anledning av kommunfullmäktiges beslut
gällande Motion av Olle Schmidt (L) om att utreda
förutsättningar för skapa snubbelstenar i Malmö

KN-2019-3293
Sammanfattning

Kulturnämnden beslutade den 16 december 2020 att kulturförvaltningen skulle initiera samtal
med Forum för Levande Historia i syfte att undersöka möjligheterna för att skapa
snubbelstenar i Malmö, enligt ”Stockholmsmodellen”. Nämnden beslutade vidare att
kulturförvaltningen, i enlighet med motionärens intentioner, ska uppföra skyltar för att
uppmärksamma de Malmöbor och platser som har koppling till Förintelsen. Uppdragen ska
återrapporteras till kulturnämndens arbetsutskott senast 12 maj 2021.
Beslut

Kulturnämndens arbetsutskott beslutar
1. Arbetsutskottet godkänner informationen.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
2. Kulturnämnden uppdrar till kulturförvaltningen att till kulturnämnden snarast återkomma
angående förutsättningar för att uppföra snubbelstenar i enlighet med vad som framgår av
ärendet.
3. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag till kulturnämnden snarast återkomma
angående förutsättningar för att uppföra en minnestavla i enlighet med ärendet.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse - Uppdrag med anledning av kommunfullmäktiges beslut
gällande Motion av Olle Schmidt (L) om att utreda förutsättningar för skapa
snubbelstenar i Malmö

Paragrafen är justerad
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§

67

Revidering av kulturnämndens reglemente

KN-2019-306
Sammanfattning

Ett förslag till revidering av kulturnämndens reglemente har tagits fram med uppdraget att
skapa större tydlighet kring nämndens uppdrag, säkerställa att även de ansvarsområden som
tillkommit efter 2017 är inkluderade samt att nivån och detaljgraden i reglementet är jämn
och tydlig.
Malmö stad saknar gemensam mall eller riktlinjer för utformning av reglementen varvid
SKRs rekommendationer för utformning av kommunala reglementen har använts i
revideringen. En större revidering av innehållet har gjorts i den del som beskriver
kulturnämndens uppdrag och verksamhetsområde. Endast mindre justeringar har gjorts i den
del som rör nämndens arbetsformer.
Beslut

Arbetsutskottet beslutar
1. Arbetsutskottet återremitterar ärendet och ger kulturförvaltningen i uppdrag att revidera
ärendet i enlighet med Frida Trollmyrs yrkande.

Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar att ärendet återremitteras med motivering att underlaget ska
kompletteras vad som gäller kulturnämndens ansvar för hantering av frågor av offentlig konst
i Malmö, i enlighet med pågående utredningarbetet i de berörda förvaltningarna.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse - revidering av kulturnämndens reglemente
Reglemente för kulturnämnden

Paragrafen är justerad
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§

68

Malmöinitiativet - Staty av den kanotvältande svanpappan

KN-2020-3611
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har tagit del av inkommit malmöinitiativ, där ärendet har behandlats i
referensgruppen för offentlig konst. Förslaget fick inte bifall i Referensgruppen för offentlig
konst med motivering att det redan finns flera konstverk föreställande djur i offentliga
rummet i Malmö stad.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner det av arbetsutskottet reviderade förslag till yttrande och
översänder det till stadskontoret.
Yrkanden

Amanda Brumark (L) yrkar att förslag till yttrande justeras så att svaret till initiativtagaren är
mjukare men utmynnar i att förslaget inte kommer att prioriteras av kulturnämnden. I övrigt
yrkar Amanda Brumark smärre språkliga justeringar.
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till Amanda Brumarks yrkande.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse - Malmöiniativet Kanotvältande svanpappa
Förslag till yttrande
Malmöinitiativet - Staty av den kanotvältande svanpappan
Malmöinitiativet - Staty av den kanotvältande svanpappan
Beslut
Yttrande 2021-04-08 Tekniska nämndens arbetsutskott

Paragrafen är justerad
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§

69

Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om bättre
tillgänglighet till Malmös kanalsystem Svar senast 2021-06-07

KN-2021-417
Sammanfattning

Motionärerna vill se att kanalsystemet utnyttjas bättre som område för rekreation och
aktiviteter.
Kulturförvaltningen är positiv till att fler platser blir möjliga för kultur och föreslår att
vattenrummen bör beaktas i det löpande arbetet med stadsutveckling och planprocesser.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden lämnar yttrande enligt förslag.
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse - Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om
bättre tillgång till Malmös kanalsystem
Yttrande - Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om bättre tillgång
till Malmös kanalsystem
Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om bättre tillgänglighet till
Malmös kanalsystem
Följebrev Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om bättre
tillgänglighet till Malmös kanalsystem

Paragrafen är justerad
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§

70

Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om
kulturhamn och husbåtsetablering i Malmö Svar senast 7 juni
2021

KN-2021-369
Sammanfattning

Motionärerna vill se ett bättre utnyttjande av Malmös hamnområden och föreslår att Inre
Ham-nen utvecklas till en ”kulturhamn” samt att fler husbåtar placeras vid kajer och
hamnbassänger.
Kulturförvaltningen bedömer att fartyg med plats för olika aktiviteter, såsom servering och
arrangemang, väsentligen är verksamhet som ligger inom ramen för det privata näringslivet
och inte ingår i Malmö stads ansvar.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden lämnar yttrande enligt förslag.
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse - Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin om
kulturhamn och husbåtsetablering i Malmö
Yttrande - Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om kulturhamn
och etableringar av husbåtar
Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictori n (C) om kulturhamn och
husbåtsetablering i Malmö
Följebrev Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om kulturhamn
och husbåtsetablering i Malmö

Paragrafen är justerad
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§

71

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om upphörande av
beviljande av skattemedel till Ibn Rushd Svar senast 2021-09-10

KN-2021-1630
Sammanfattning

Kulturnämnden har för yttrande fått en motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
upphörande av beviljade av skattemedel till Ibn Rushd. Förslaget motiveras med att Ibn
Rushd påstås vara en islamistisk organisation.
Malmö stad tillämpar tydliga demokrativillkor som gäller för alla former av stöd till idéburen
sektor. Kulturförvaltningen ser inte skäl att ompröva nuvarande bidragsgivning.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag till yttrande och översänder det till
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår att kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
2. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Nicola Rabi (M) yrkar att kulturnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska
anses besvarad.
Beslutsgång

Ordföranden finner att angående första beslutsattsen finns det bara bifallsyrkanden.
Ordföranden finner därmed att arbetsutskottet beslutar föreslå kulturnämnden besluta att
godkänna kulturförvaltningens förslag till yttrande och översända det till kommunfullmäktige.
Angående andra beslutsattsen finner ordföranden att det finns dels bifallsyrkande till
föreliggande förslag, dels yrkande att motionen ska anses besvarad. Ordföranden ställer
förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutade att föreslå
kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden

Nicola Rabi (M) meddelar att Moderaterna avser att lämna in en skriftlig reservation (bilaga
1).

18

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Motion (SD) om upphörande av stöd till Ibn Rushd
Förslag till yttrande
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om upphörande av beviljande av
skattemedel till Ibn Rushd
Följebrev Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om upphörande av beviljande av
skattemedel till Ibn Rushd

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Reservation
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-05-12
Ärende: 13. Motion av Nima Ali Pour (SD) om upphörande om beviljande
av skattemedel till Ibn Rushd
KN-2021-1630
Moderaterna yrkade att motionen skulle besvaras.
Malmö Stads villkor för bidragsgivning regleras i antagna riktlinjer och ansökan om bidrag ska
prövas objektivt med de villkor som riktlinjerna stipulerar som enda grund. Detta är en ordning
som Moderaterna värnar då ett annat förfarande skulle öppna för godtyckliga bedömningar.
Moderaterna har tillsammans med andra drivit på och fått gehör för skärpningar att demokratioch värdegrundskraven i Malmö stads villkor för bidragsgivning. Vi kommer aldrig någonsin
acceptera att organisationer som inte respekterar mänskliga rättigheter och den liberala
demokratins institutioner får någon typ av stöd av Malmö stad.
I Malmö stads regelverk för stöd till ideella organisationer stipuleras bland annat att:
Föreningar, deras företrädare och medlemmar ska respektera alla människors lika värde och
enskildas grundläggande fri- och rättigheter.
”Registrerade föreningar ska inom föreningen arbeta för:
• antidiskriminering
• social inkludering
• jämställdhet
Föreningen ska skapa möjligheter till delaktighet och deltagande i verksamheten oberoende av
• kön
• könsöverskridande identitet eller uttryck
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan trosuppfattning
• funktionsnedsättning
• sexuell läggning
• ålder
Eventuella begränsningar måste vara välgrundade och inskrivna i föreningens stadgar.
Föreningen/organisation ansvarar för sina företrädares och enskilda medlemmars agerande samt
även för inbjudna föreläsare. Föreningen ska ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter.
Detta gäller särskilt företrädare som styrelsemedlemmar, anställda eller volontärer. Företrädare
som i verksamhetens namn uttrycker åsikter som går emot ovan punkter ska omgående
uppmanas att lämna sitt uppdrag. Verksamheten ska inte heller samverka med, eller anlita
organisationer eller personer som uttrycker åsikter som går emot ovan punkter.”
Det ankommer på den som vill neka en bidragsberättigad organisation bidrag att visa hur
organisationen bryter mot det uppställda regelverket, alternativt att yrka ändringar i regelverket
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för att ytterligare stärka demokratikravet i Malmö stads villkor för bidragsgivning till ideella
organisationer.
Däremot så kan offentliga organisationer i den svenska rättsstaten aldrig tillämpa någon form av
romersk rätt, där den anklagade tvingas att bevisa sin oskuld.
Då vårt yrkande om att anse motionen som besvarat ej vann gehör reserverar vi oss till förmån
för eget yrkande.

Nicola Rabi
Med instämmande av
Cornelia Röjner
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§

72

Nämndinitiativ Sverigedemokraterna (SD) - Stoppa stödet till Ibn
Rushd

KN-2021-1698
Sammanfattning

Enligt 20 § i kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i nämnden.
Sverigedemokraterna har till kulturnämnden lämnat in ett förslag om att stoppa stödet till Ibn
Rushd, med motiveringen att Ibn Rushd påstås ha kopplingar till islamism.
Malmö stad tillämpar tydliga demokrativillkor som gäller för alla former av stöd till idéburen
sektor. Kulturförvaltningen ser inte skäl att ompröva nuvarande bidragsgivning.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden avslår nämndinitiativ från Sverigedemokraterna (SD) om att stoppa
kulturnämndens stöd till Ibn Rushd.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Nicola Rabi (M) yrkar att kulturnämnden ska anse nämndinitiativet besvarat.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifallsyrkande till föreliggande
förslag, dels yrkande att nämndinitiativet ska anses besvarat. Ordföranden ställer förslagen
under proposition och finner att arbetsutskottet beslutade att föreslå kulturnämnden besluta
att avslå nämndinitiativet.
Reservationer och särskilda yttranden

Nicola Rabi (M) meddelar att Moderaterna avser att lämna in en skriftlig reservation (bilaga
2).
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse - Nämndinitiativ av Sverigedemokraterna (SD) - Stoppa stödet
till Ibn Rushd
Nämndinitiativ Sverigedemokraterna (SD) - Stoppa stödet till Ibn Rushd
§46 Nämndinitiativ Sverigedemokraterna (SD) - Stoppa stödet till Ibn Rushd

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2

Reservation
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-05-12
Ärende: 14 Nämndinitiativ (SD) Stoppa stödet till Ibn Rushd
KN-2021-1698
Moderaterna yrkade att nämndinitiativet skulle besvaras.
Malmö Stads villkor för bidragsgivning regleras i antagna riktlinjer och ansökan om bidrag ska
prövas objektivt med de villkor som riktlinjerna stipulerar som enda grund. Detta är en ordning
som Moderaterna värnar då ett annat förfarande skulle öppna för godtyckliga bedömningar.
Moderaterna har tillsammans med andra drivit på och fått gehör för skärpningar att demokratioch värdegrundskraven i Malmö stads villkor för bidragsgivning. Vi kommer aldrig någonsin
acceptera att organisationer som inte respekterar mänskliga rättigheter och den liberala
demokratins institutioner får någon typ av stöd av Malmö stad.
I Malmö stads regelverk för stöd till ideella organisationer stipuleras bland annat att:
Föreningar, deras företrädare och medlemmar ska respektera alla människors lika värde och
enskildas grundläggande fri- och rättigheter.
”Registrerade föreningar ska inom föreningen arbeta för:
• antidiskriminering
• social inkludering
• jämställdhet
Föreningen ska skapa möjligheter till delaktighet och deltagande i verksamheten oberoende av
• kön
• könsöverskridande identitet eller uttryck
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan trosuppfattning
• funktionsnedsättning
• sexuell läggning
• ålder
Eventuella begränsningar måste vara välgrundade och inskrivna i föreningens stadgar.
Föreningen/organisation ansvarar för sina företrädares och enskilda medlemmars agerande samt
även för inbjudna föreläsare. Föreningen ska ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter.
Detta gäller särskilt företrädare som styrelsemedlemmar, anställda eller volontärer. Företrädare
som i verksamhetens namn uttrycker åsikter som går emot ovan punkter ska omgående
uppmanas att lämna sitt uppdrag. Verksamheten ska inte heller samverka med, eller anlita
organisationer eller personer som uttrycker åsikter som går emot ovan punkter.”
Det ankommer på den som vill neka en bidragsberättigad organisation bidrag att visa hur
organisationen bryter mot det uppställda regelverket, alternativt att yrka ändringar i regelverket
för att ytterligare stärka demokratikravet i Malmö stads villkor för bidragsgivning till ideella
organisationer.
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Däremot så kan offentliga organisationer i den svenska rättsstaten aldrig tillämpa någon form av
romersk rätt, där den anklagade tvingas att bevisa sin oskuld.
Då vårt yrkande om att anse initiativet som besvarat ej vann gehör reserverar vi oss till förmån
för eget yrkande.

Nicola Rabi
Med instämmande av
Cornelia Röjner
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§

73

Inkomna skrivelser KN 26 maj 2021

KN-2021-150
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar ifall till förslaget.
Beslutsunderlag







Beslut KS 2021-04-07 § 127 Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för
hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210315 Återrapportering till kommunstyrelsen Policy för
hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020
Rapport Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 - juni 2020
Beslut KS 2021-04-07 §117 Årsredovisning 2020 finskt förvaltningsområde
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2021-03-22 Årsredovisning 2020 finskt
förvaltningsområde

Paragrafen är justerad

