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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Datum

2019-06-05

Förslag till yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

HVO-2019-1451

Kulturnämnden

Remiss om Handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020
KN-2019-1093

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är delvis positiv till åtagandena i handlingsplanen som
bedöms ligga i linje med förvaltningens pågående arbete. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen har ett utvecklat samarbete med kulturförvaltningen på olika nivåer i
organisationen. Vad gäller åtagande nummer två bedömer nämnden att detta faller inom
kulturnämndens ansvarsområde och anser därför att detta åtagande bör flyttas till
kulturnämnden alternativt omformuleras. Den gällande kulturstrategin är nedbruten och
integrerad i nämndens målstyrning. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden välkomnar initiativ
som ämnar att införliva nya åtaganden i den ordinarie målstyrningskedjan och som undviker
sidospår och ytterligare styrdokument.
Yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens synpunkter och kommentarer på frågeställningarna i
remissen redovisas nedan.
Anser nämnderna/bolagen att åtagandena är relevanta och genomförbara utifrån de
utmaningar som Malmö stad står inför?
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anser att åtagandena i handlingsplanen ligger i linje med
förvaltningens pågående arbete. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har ett utvecklat
samarbete med kulturförvaltningen på olika nivåer i organisationen. Bland annat har en
kartläggning av behov och intresse av kulturaktiviteter genomförts i projektet ”Kultur för
äldre”. Projektet har undersökt utbudet av kulturaktiviteter i kulturförvaltningens regi, riktade
till målgruppen äldre som är i kontakt med någon av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens
verksamhetsområden. Flera aktiviteter kopplade till nätverket för kulturstrategin har redan
genomförts och ytterligare är under planering tillsammans med kulturförvaltningen.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har en anställd kultursekreterare med ett
förvaltningsövergripande uppdrag som följer de åtaganden som beskrivs i handlingsplanen för
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kulturstrategi 2019–2020. Kultursekreteraren arbetar även med att förstärka samarbetet mellan
förvaltningen och olika kulturinstitutioner, exempelvis Malmö Opera och Konstfrämjandet
Skåne samt representerar förvaltningen i diverse nätverk. Nämnden vill framhålla vikten av
att bevaka den äldre målgruppens intressen inom kulturområdet även om barn och unga
pekas ut som den prioriterade målgruppen i kulturstrategin. Särskilda satsningar för olika
grupper är viktiga, ett exempel är förvaltningens samarbete med Konstfrämjandet där
utställningar kommer till särskilda boenden så att de boende som inte kan ta sig ut lika lätt
också kan ta del av kultur. Trots betydelsen av särskilda satsningar bör ett övergripande
dokument som kulturstrategin främst syfta till att skapa naturliga mötesplatser i staden och
göra de kulturaktiviteter som finns tillgängliga för alla snarare än att skapa avgränsade
aktiviteter för just gruppen unga eller äldre.
Hur anser nämnderna/bolagen att åtagandena bidrar till nämndernas/bolagens
måluppfyllelse?
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen bedriver ett aktivt arbete inom kulturområdet via
avdelningen för hälsa och förebyggande samt avdelningen för särskilt boende vilket
nämnden bedömer bidra till både inriktning och mål i handlingsplanen och kulturstrategin.
De mötesplatser som drivs i förvaltningens regi har exempelvis ett förebyggande uppdrag
där kulturinslag är en bärande del i verksamheten.
Kopplat till kommunfullmäktiges mål 7 har hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för 2019
antagit nämndsmålet att i samverkan med interna och externa aktörer bidra till att ge
Malmöbor inom nämndens målgrupper möjligheter att ta del av rekreation och kultur.
Nämnden hade även under 2018 nämndmål under målområde 7 som var nedbrutna utifrån
kulturstrategins mål. De åtaganden som föreslås för hälsa-, vård-, och omsorgsnämnden i
handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020 står inte i motsättning till pågående arbete vilket
nämnden anser positivt. Det första åtagandet där förvaltningen ska samverka med
kulturförvaltningen för att utveckla kompetensen kring varför kultur är viktigt för äldre ingår
i ett pågående arbete som nämnden anser realistiskt att kunna uppnå under förslagen
tidsperiod. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anser att formuleringen för åtagande 1
behöver förtydligas utifrån syftet och föreslår följande formulering:
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ska i samarbete med kulturförvaltningen fortsätta utveckla
kompetensen bland medarbetarna om vikten av kultur viktigt för äldre.
Vad gäller åtagande nummer två bedömer nämnden att detta faller inom kulturnämndens
ansvarsområde då det syftar till aktiviteter som kulturförvaltningen ska utföra i samverkan
med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Nämnden anser därför att detta åtagande bör
flyttas till kulturnämnden alternativt omformuleras.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden vill slutligen kommentera den föreslagna formen för
uppföljning. Nämnden välkomnar alla initiativ som ämnar att undvika sidospår och
ytterligare styrdokument och främjar styrning inom den ordinarie målstyrningskedjan. Av
samma anledning bör särskilda markeringar för varje område likt det föreslagna
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#Kulturstrategi19-20 i Stratsys i samband med uppföljning undvikas då de skapar merarbete
och en rörigare återrapportering. Då föreslagna åtaganden i handlingsplanen ligger i linje
med existerande åtaganden under målområde 7 som liknar mål och åtaganden i
kulturstrategin, finns det risk för dubbelrapportering. Utöver merarbete vid rapportering kan
detta skapa svårigheter vid utvärdering då eventuella effekter kan härledas till flertalet
styrdokument och åtaganden.
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.
Den gällande kulturstrategin är som tidigare nämnts nedbruten och integrerad i
målstyrningen inom hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Nämnden har följt åtaganden i
tidigare handlingsplan och brutit ned kommunfullmäktigemål 7 om ”ett meningsfullt fritids- och
kulturliv” och mål 1 i kulturstrategin till ett nämndsmål som lyder:
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska i samverkan med interna och externa aktörer bidra till att ge
Malmöbor inom nämndens målgrupper möjligheter att ta del av rekreation och kultur.
Därigenom integreras kulturarbetet i den ordinarie och redan existerande målstyrningskedjan
via nämndsbudgeten. Nämnden är således positiv till innehållet i kulturstrategin men vill lyfta
frågan om det fortsatta behovet av en separat kulturstrategi och handlingsplan när innehållet
redan är integrerat i den ordinarie målstyrningskedjan. Risken blir att kulturstrategin blir ett
sidospår som stör det pågående arbetet inom området.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden noterar även att den nuvarande handlingsplanen för
kulturstrategi gäller för perioden 2019–2020 medan kulturstrategin föreslås förlängas fram till
2021. Kommer ytterligare en handlingsplan att tas fram för 2020–2021 eller kommer den
förlängda kulturstrategin att löpa utan en handlingsplan?
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