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Sammanfattning

Malmö stad har en kulturstrategi som antagits av kommunfullmäktige att gälla för åren 2014–
2020. Inom denna har handlingsplan 2016–2018 tagits fram. Föreliggande förslag gäller 2019–
2020 och är en samverkansförklaring för hur stadens nämnder och bolag ska arbeta för att
uppnå kulturmålen. Under våren 2019 går förslaget på remiss för att ta reda på relevans och
genomförbarhet, vilka värden det gemensamma arbetet med kulturstrategin har för
verksamheten vid respektive nämnd/bolag, samt i vilken mån man anser att det kopplar till
stadens utmaningar. Vidare kommer nämnderna att tillfrågas hur de ställer sig till förlängning av
den gällande kulturstrategin fram till 2021. Remissvaren ska ha inkommit 2019-06-30. Inkomna
remissvar behandlas i kulturnämnden och skickas därefter till kommunstyrelsen för antagande.

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden skickar, utan eget ställningstagande, Förslag till handlingsplan 2019–
2020 på remiss till samtliga nämnder samt vissa kommunala bolag i Malmö stad i
enlighet med vad som framgår av ärendet.
2. Kulturnämnden godkänner tidplanen för remissförfarandet och återrapportering av
Förslag till handlingsplan 2019–2020.

Beslutsunderlag



2019–2020[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget
hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-03-11
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2019-03-12
Kulturnämndens arbetsutskott 2019-03-19
Kulturnämnden 2019-03-27

SIGNERAD

Beslutet skickas till
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa- vård och omsorgsnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
MKB Fastighets AB
Ärendet

Malmös hållbarhet ska stärkas med hjälp av konstnärliga och kulturella processer och uttryck.
Det är det övergripande målet i Kulturstrategi 2014–2020 som antogs av kommunfullmäktige i
juni 2014 och som gäller för hela Malmö stad. I Malmö stads budget 2019 betonar
kommunfullmäktige vikten av samverkan över förvaltningsgränserna. Därför ska gemensamma
åtaganden formuleras i nämndsbudgetarbetet 2019-2020.
Kulturstrategin utgår från tanken att kultur och konst har en roll när man arbetar med de
utmaningar som Malmö stad står inför. Detta kräver i sin tur nära samarbete mellan nämnderna
och andra aktörer: kulturstrategin ska stärka stadens arbete med att öka livskvaliteten och
livsmöjligheterna för invånarna, och därigenom bidra till att skapa ett jämställt och jämlikt
Malmö. I detta arbete är barn och unga en prioriterad målgrupp.
Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020 är en samverkansförklaring för hur stadens
nämnder ska arbeta för att uppnå de av kommunfullmäktige beslutade målen. Planens
gemensamma åtaganden har formulerats på förvaltningsnivå utifrån övergripande samtal om
kulturens betydelse för stadens utveckling, med samverkan i fokus, och är tänkta att gå in i
respektive nämnds ordinarie målkedja.
Under våren 2019 går förslaget till handlingsplan på remiss till samtliga nämnder i Malmö stad
samt till styrelser för Malmö Live Konserthus AB, Malmö Stadsteater AB samt MKB Malmö
Fastighets AB med följande frågeställningar:
-

Anser nämnderna/bolagen att åtagandena är relevanta och genomförbara utifrån de
utmaningar som Malmö stad står inför,
Hur anser nämnderna/bolagen att åtagandena bidrar till nämndernas/bolagens
måluppfyllelse,
Hur ställer sig nämnderna/bolagen till en förlängning av den gällande kulturstrategin
fram till 2021. Detta med anledning av att arbetet med att uppdatera den nuvarande
Kulturstrategin har fördröjts.

Remissvaren ska ha inkommit senast 2019-06-30 och handlingsplanen revideras utifrån dessa.
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Den reviderade handlingsplanen kommer att behandlas i kulturnämnden och därefter skickas till
kommunstyrelsen för antagande.
Ansvariga

Pernilla Conde Hellman, Kulturdirektör

