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Remiss angående Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020
FSKF-2019-6791
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 med följande frågeställningar:
1. Anser nämnderna/bolagen att åtagandena i handlingsplanen är relevanta och genomförbara
utifrån de utmaningar som Malmö stad står inför,
2. Hur anser nämnderna/bolagen att åtagandena bidrar till nämndernas måluppfyllelse
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.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande och översänder det till
kulturförvaltningen.
Beslutsunderlag








Protokollsutdrag kulturnämnden §33 Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020
G-Tjänsteskrivelse Handlingsplan Kulturstrategi 2019-2020
Remissversion av Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020
Missiv till remiss angående Handlingsplanen för kulturstrategi 2019-2020
G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190612 Remiss angående Handlingsplanen för
kulturstrategi 2019–2020
Förslag till yttrande över Remiss angående Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020

Beslutsplanering

SIGNERAD

2019-05-27

Ordförandeberedning FSKN 2019-06-03
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Förskolenämnden 2019-06-12
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Ärendet

Kulturnämnden har skickat en remiss till samtliga nämnder i Malmö stad samt tre kommunala
bolag med begäran om svar på tre frågeställningar rörande Handlingsplan för kulturstrategi
2019-2020.
Bakgrund
2014 antog kommunfullmäktige Kulturstrategi 2014-2020. I denna är utgångspunkten att
Malmös hållbarhet ska stärkas med hjälp av konstnärliga och kulturella processer och uttryck.
Kulturstrategin utgår från tanken att konst och kultur spelar roll i arbetet med de utmaningar
Malmö stad står inför, som till exempel i arbetet med att öka livskvalitén och livsmöjligheterna
för Malmöborna och för att skapa ett jämställt och jämlikt Malmö. Detta kräver samarbete
mellan nämnderna och andra aktörer. I detta arbete är barn och unga en prioriterad målgrupp.
Med kulturstrategin kompletteras stadens kulturpolitiska uppdrag med en plattform som
gemensamt ska verka för ett hållbart Malmö genom samarbete mellan nämnder och bolag inom
kulturområdet. Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020 är en samverkansförklaring för hur
stadens nämnder ska arbeta för att uppnå kommunfullmäktigemålen. Handlingsplanen innehåller
ett antal gemensamma åtaganden som är tänkta att gå in i respektive nämnds ordinarie målkedja.
Arbetet med kultur i förskolan
Redan 2014 startade ett fördjupat samarbete mellan förskoleförvaltningen och
kulturförvaltningen i syfte att skapa likvärdig och kvalitativ tillgång till kultur för alla barn i
Malmö stad, samt att ge barnen möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och intresse för det
lokala kulturlivet. Dessa utgångspunkter är kopplade till ett barnrättsperspektiv, vilket finns
framskrivet i exempelvis läroplanen för förskolan, barnkonventionen och de nationella
kulturpolitiska målen.
De senaste årens arbete har lett fram till en väl fungerande organisering för kultur i förskolan
med en förvaltningsövergripande styrgrupp, en förvaltningsövergripande referensgrupp för
inköp av barnkultur, kultursamordnare i varje utbildningsområde och kulturombud på de
enskilda förskolorna. Tillsammans med kulturförvaltningen görs bland annat analyser utifrån
besöksstatistik för att säkerställa likvärdighet. Detta innebär att det finns en organisering som
säkerställer att kvalitativ kultur når fram till varje förskola.
Förskoleförvaltningen och kulturförvaltningen gör också gemensamma utvecklingsinsatser, till
exempel arrangeras inspirations- och fortbildningsdagar för kulturombud två gånger per år. Ett
annat exempel på en utvecklingsinsats är framtagandet av det stöd- och inspirationsmaterial för
kultur i förskolan som stod klart hösten 2018. Detta material har tagits fram med utgångspunkt i
bland annat kulturstrategin.
Ytterligare en insats som ligger i linje med kulturstrategins målsättning om att skapa goda villkor
för kulturutövare den verksamhet som bedrivs kontinuerligt vid Kreativt lärcentrum – den
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förvaltningsövergripande mötesplatsen för kultur och estetiska uttrycksformer.
Kommentarer till frågeställningarna
Fråga 1: Anser nämnderna/bolagen att åtagandena i handlingsplanen är relevanta och
genomförbara utifrån de utmaningar som Malmö stad står inför?
De åtaganden som gäller förskolenämnden är a) att arbeta för likvärdighet inom enskilda
verksamheter utifrån ett kulturperspektiv, och b) att samarbeta med kulturförvaltningen vad
gäller den gemensamma mötesplatsen Kreativt lärcentrum och uppföljning av besöksstatistik.
Förskoleförvaltningen anser att dessa åtaganden 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?
En grundläggande målsättning utifrån läroplansuppdraget och Malmö stads kulturstrategi är att
ge förskolorna likvärdiga förutsättningar för ett kreativt skapande och kulturupplevelser.
Förskolorna kan ta del av kulturnämndens utbud via bokningsverktyget Kulturkartan. Den
förvaltningsövergripande plattformen Kreativt lärcentrum erbjuder kulturupplevelser för barn
och pedagoger, och har också fungerat som mötesplats för flera nätverk som rör kultur i
förskolan.
Genom det utbud som erbjuds via Kulturkartan och på Kreativt lärcentrum förs ett fortlöpande
arbete med att garantera alla barn en likvärdighet i att ta del av kultur – både i att själva skapa
och att uppleva kultur. Likvärdigheten gynnas av att förskoleförvaltningen och
kulturförvaltningen samarbetar kring uppföljning av besöksstatistiken i syfte att göra riktade
insatser mot de förskolor som tar del av kultur i mindre utsträckning. Således bidrar åtagandena i
handlingsplanen till förskolenämndens måluppfyllelse.
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.
Förskoleförvaltningen ställer sig positiv till en förlängning av kulturstrategin. 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. En målsättning i den nya
läroplanen är att ge barn möjligheter att utveckla sin kreativa förmåga, sin kulturella identitet och
sitt intresse för det lokala kulturlivet, vilket ligger i linje med kulturstrategin.
Vidare har kulturstrategin 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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Förskoleförvaltningens förslag till yttrande
Förskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där förskolenämnden föreslås lämna
följande svar på de tre frågeställningarna 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.
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 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.
Ansvariga

Ana Maria Deliv Avdelningschef
Peter Lindberg Förvaltningschef

