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Nicola Rabi (M) om bokningssystem för öppna scener
KN-2021-206
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett kulturnämnden i uppdrag att göra en sammanställning över
de scener och ytor för kulturarrangemang inom nämndens ansvarsområde
som är tillgängliga för tillfällig uthyrning och upplåtelse till externa kulturaktörer och
föreningar. Vidare ingår i uppdraget att ta fram ett bokningssystem med tydliga bokningsrutiner.
Kulturförvaltningen deltar i arbetet med ett gemensamma digitalt system inom Malmö stad för
bokning av bland annat lokaler, som upphandlats av fritidsnämnden (Rbok). Avsikten är att
inom den ramen successivt tillgängliggöra scener och andra kulturlokaler för tillfällig uthyrning.
Scenerna inom Ungdomens Hus och Kirsebergs kulturhus bör vara prioriterade. Även fria
kulturaktörer ska om möjligt erbjudas tillgång till systemet.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens redovisning av ärendet.
2. Kulturnämnden uppdrar till kulturförvaltningen att implementera bokningssystemet för
kulturförvaltningens verksamhetsområde i enlighet med vad som framgår av ärendet.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
3. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ärendet.
Beslutsunderlag






Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och Nicola Rabi (M) om bokningssystem för
öppna scener
Beslut KF 2020-09-24 §204 Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och Nicola Rabi
(M) om bokningssystem för öppna scener
Tjänsteskrivelse - Uppdrag om bokningssystem för öppna scener
Bilaga 1 Lista lokaler

Beslutsplanering

SIGNERAD

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-01-18
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-05-17

2 (2)
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-05-25
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-06-21
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-08-09
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-08-10
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-08-19
Kulturnämnden 2021-09-01
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

Kommunfullmäktige har 2020-09-24 beslutat att bifalla en motion från Helena Grahn (M), Tony
Rahm (M) och Nicola Rabi (M) gällande bokningssystem för öppna scener (STK-2019-1478).
Kommunfullmäktige har gett kulturnämnden i uppdrag att göra en sammanställning över
de scener och ytor för kulturarrangemang inom nämndens ansvarsområde
som är tillgängliga för tillfällig uthyrning och upplåtelse till externa kulturaktörer och
föreningar. Vidare ingår i uppdraget att ta fram ett bokningssystem med tydliga bokningsrutiner.
Uppdraget ska redovisas inom ett år från fullmäktiges beslut.
Kulturförvaltningen har två scener som kan hyras av externa kulturaktörer och föreningar,
Kirsebergsteatern samt Festsalen i Ungdomens Hus. Därutöver finns andra typer av lokaler som
används för uthyrning i olika former, inom Biblioteken i Malmö, Kirsebergs fritids- och
kulturhus, Ungdomens Hus, Malmö Konstmuseum samt Malmö Museer. Se bilaga 1.
Utöver de lokaler som förvaltningen förfogar över ger kulturnämnden stöd till fria kulturaktörer
som bedriver kulturarrangemang med olika inriktning och profil i egna lokaler, exempelvis dansoch teaterföreställningar, konserter och utställningar.
Fritidsnämnden har, efter uppdrag av kommunfullmäktige, upphandlat ett digitalt system för
bidragshantering och bokning av bland annat lokaler (Rbok). Systemet ska kunna användas av
alla berörda förvaltningar. Ett långsiktigt och förvaltningsövergripande arbete pågår med
utveckling av systemet och dess funktioner, och kulturförvaltningen deltar i det. Systemet
kommer att implementeras successivt. Kulturförvaltningen arbetar under 2021 med en
behovsinventering, bland annat av funktioner för bokning av lokaler inom förvaltningens
verksamheter, lik-som bokning av andra tjänster, såsom visningar.
När det gäller att skapa ökad tillgänglighet till lokaler för tillfällig uthyrning avser förvaltningen
att använda det upphandlade systemet Rbok. Scenerna på Kirsebergs kulturhus och Ungdomens
Hus bör ha prioritet. När systemet är implementerat bör man även erbjuda fria kulturaktörer att
ansluta sig, om det är möjligt med hänsyn till villkoren för Malmö stads verksamhetssystem.
Ansvariga

Vera Lazarevic Avdelningschef

