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Förskolenämnden
Datum

20190612

Yttrande

Adress

Lugna gatan 82
Diarienummer

KN-2019-1093

Remiss angående Handlingsplanen för kulturstrategi 2019-2020.
KN-2019-1093.

Förskolenämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kulturnämnden har beslutat att skicka handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020 på remiss
till samtliga nämnder i Mamö stad samt till styrelser för Malmö Live Konserthus AB, Malmö
Stadsteater AB samt MKB Malmö Fastighets AB. Kulturnämnden önskar svar på tre
frågeställningar som rör handlingsplanen och kulturstrategin.
Yttrande

Förskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där förskolenämnden föreslås
lämna följande svar på de tre frågeställningar som kulturnämnden har skickat på remiss:
Fråga 1: Anser nämnderna/bolagen att åtagandena i handlingsplanen är relevanta och
genomförbara utifrån de utmaningar som Malmö stad står inför?
Förskolenämnden anser att åtagandena i handlingsplanen är relevanta och möjliga att
genomföra då de åtaganden som finns i handlingsplanen syftar till att utveckla och stödja
likvärdighet i förskolan, vilket i sin tur påverkar barnens livskvalité och livsmöjligheter.
Fråga 2: Hur anser nämnderna/bolagen att åtagandena bidrar till nämndernas
måluppfyllelse?
Åtagandena i handlingsplanen bidrar till förskolenämndens måluppfyllelse genom att de
stödjer arbetet med att garantera alla barn en likvärdighet i att ta del av kultur – både i att
själva skapa och att uppleva kultur.
Fråga 3: Hur ställer sig nämnderna/bolagen till en förlängning av den gällande
kulturstrategin fram till 2021. Detta med anledning av att arbetet med den nuvarande
kulturstrategin har fördröjts.
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Förskolenämnden ställer sig positiv till en förlängning av kulturstrategin då arbetet med
kultur i förskolan har gynnats av Malmö stads kulturstrategi. Värdet av fortsatt samarbete
understryks i och med den reviderade läroplanen som träder i kraft den 1 juli 2019.
Kulturstrategin har lagt grunden för ett övergripande samarbete mellan förvaltningar i
Malmö stad, bland annat genom att erbjuda mötesplatser och skapa tillfällen för dialog. En
förlängning av kulturstrategin är viktig för fortsatt utveckling av påbörjade samarbeten, som
exempelvis mellan hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, förskoleförvaltningen och
kulturförvaltningen.
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