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Diarienummer

FSN-2019-761

Till

Kulturnämnden

Remiss: Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020
KN-2015-1934

Funktionsstödsnämnden lämnar följande yttrande:
Bakgrund

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. Uppföljningen ska ske i samband med årsanalysen
och grunda sig i den ordinarie uppföljningen av fullmäktigemål. Förvaltnings- och bolagschefer bjuds dessutom in till kultursamtal en gång per år för att diskutera samarbeten och
riktning framåt.
Handlingsplanen beskriver utvecklings- och samarbetsområden som respektive nämnd eller
bolag kommit överens om för perioden 2019–2020. Dessa utvecklingsområden är kopplade
till de delstrategier som presenteras i Kulturstrategi 2014–2020, och utgår från kommunfullmäktiges mål. En förutsättning för genomförandet av handlingsplanen är att stadens förvaltningar och bolag aktivt ansvarar för och arbetar med respektive åtagande, inom ramen för
sitt uppdrag. Kulturnämnden ansvarar för att samordna arbetet med handlingsplanen och
kulturförvaltningen ska utgöra ett stöd i arbetet.
Handlingsplanens överenskommelse om gemensamma utvecklingsområden

I följande stycke beskrivs de utvecklings- och samarbetsområden som föreslås för funktionsstödsförvaltningen under perioden 2019–2020.
”Det finns Malmöbor som mer konkret, till exempel till följd av funktionsvariationer eller
psykisk ohälsa, inte kan besöka stadens kulturinstitutioner och verksamheter. För dessa
grupper blir olika former av uppsökande verksamhet ett viktigt verktyg för att tillförsäkras en
likvärdig tillgång till stadens kulturliv.

2 (3)
Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar
för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället. Funktionsstödsförvaltningen och kulturförvaltningen har påbörjat ett samarbete kring detta inom ramen för
kulturstrategin”.
Under perioden 2019–2020 koncentreras arbetet till följande åtaganden på förvaltningsnivå:
•

Funktionsstödförvaltningen åtar sig att utveckla/utreda formerna för arbetet med kulturfrågor i den egna förvaltningen. Kulturförvaltningen fortsätter att stötta funktionsstödförvaltningen i arbetet med kulturfrågor.

•

Funktionsstödförvaltningen ska främja och stödja brukare att ta del av kulturella fritidsaktiviteter genom att verka för ökad kompetens och kunskap på kulturområdet hos den personal som är ansvarig för att brukaren ska få en bra och meningsfull fritid.
Yttrande

Remissvaret utgår från följande frågeställningar:
Anser nämnderna/bolagen att åtagandena är relevanta och genomförbara utifrån de utmaningar som
Malmö stad står inför?
Funktionsstödsnämnden ställer sig positivt till de åtaganden som nämnden föreslås ansvara
för. Att utveckla/utreda formerna för arbetet med kulturfrågor bedöms som ett rimligt åtagande som behöver genomföras med utgångspunkt i nämndens uppdrag. Åtagandena är relevanta eftersom de bidrar till viljeinriktningen om ökad tillgång till kultur och fritid för
nämndens målgrupp. En stor del av de brukare som har någon form av LSS-insats, kan med
rätt stöd och efter förmåga ta till sig fritidsaktiviteter och upplevelser. Att exempelvis lyssna
på musik, dansa; titta på konst med mera kan de flesta uppleva utan någon mer motprestation än att vara delaktig efter intresse och förmåga. Således bedöms åtagandet om att främja
och stödja brukare att ta del av kulturella fritidsaktiviteter som ett åtagande som är möjligt att
utveckla med utgångspunkt i funktionsstödsnämndens uppdrag. I samarbete mellan kulturförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen togs rapporten Mer Kultur inom LSS fram i
syfte att synliggöra förutsättningarna för ökad kompetens hos personal, för att möjliggöra för
brukaren att få en bra och meningsfull fritid. I rapporten framhålls insatser som till viss del är
beroende av kompetens från kulturförvaltningen för att kunna genomföras. Ökad kompetens och kunskap på kulturområdet för personer med funktionsnedsättning bör således inte
avgränsas till funktionsstödsförvaltningen, eftersom tillgängliga kulturaktiviteter i staden är
en förutsättning för att öka tillgången till en kultur och fritid för målgruppen.
I stycket som beskriver funktionsstödsnämndens överenskommelse för gemensamma utvecklingsområden, beskrivs att olika former av uppsökande verksamhet är ett viktigt verktyg
för att personer med funktionsnedsättning ska tillförsäkras en likvärdig tillgång till stadens
kulturliv.
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Att genom uppsökande verksamhet tillförsäkra personer som på grund av sin funktionsnedsättning och/eller psykiska ohälsa inte kan besöka stadens kulturinstitutioner och verksamheter är i sig en viktig insats men som också kräver resurser. Viktigt att således tydliggöra vad
uppsökande verksamhet innebär och vad som förväntas i frågan, då detta kan vara förenligt
med kostnader utöver befintliga personalresurser och budgetram.
Hur anser nämnderna/bolagen att åtagandena bidrar till nämndernas/bolagens måluppfyllelse?
Funktionsstödsnämnden anser att det är positivt att handlingsplanen lyfter kulturfrågorna
och särskilt behovet av att arbeta för ökad tillgång till kultur för personer inom nämndens
målgrupper. Förvaltningen har ett flertal verksamheter som på olika sätt arbetar med kulturfrågor, exempelvis har förvaltningen en Fritids- och kulturutvecklare som samordnar förvaltningens arbete med Kulturstrategin samt samordning av insatser som ger ökade möjligheter för personer inom LSS att få tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter. Ett sådant verktyg
är Malmönyckeln där cirka hälften av aktörerna innefattas av kulturlivet. Funktionsstödsförvaltningen har också verksamheter som ”Kontaktpersonsverksamheten” samt ”Ledsagarservice” - där en av arbetsuppgifterna är att stödja brukaren att ta del av kulturlivet och fritidsaktiviteter. Därutöver har förvaltningen dagliga verksamheter som bland annat arbetar
med teater och konst. Med utgångspunkt i nämndens ordinarie verksamhet ser nämnden
möjlighet att fördjupa och utveckla kulturarbetet genom föreslagna åtaganden. I utvecklingen inom dessa områden ser nämnden positivt på att samverka kring kulturfrågorna, vilket
lyfts som centralt i strategi och handlingsplan och anser att detta kan leda till att förstärka utvecklingen mot en hållbar stad. Viktigt är dock att tydliggöra hur kulturförvaltningen avser
att fortsätta stödja funktionsstödsförvaltningen i arbetet med kulturfrågor. Hur mycket stöd
kan kulturförvaltningen bidra med för verksamheterna inom funktionsstödsnämnden som
ska implementera de nya åtagandena?
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.
Funktionsstödsnämnden ställer sig positivt till att kulturstrategin förlängs till 2021. Det är
även positivt att åtagandena är tänkta att inkorporeras i nämndens målkedja, för att undvika
parallella uppföljningsprocesser samt implementera verksamhetsanpassade aktiviteter till föreslagna åtaganden. Framtagande av aktiviteter som kan bidra till måluppfyllelsen kan genomföras inför nämndbudget 2020.
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