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Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog i juni 2014 en stadsövergripande Kulturstrategi för 2014–2020 med
det övergripande målet att via konstnärliga och kulturella processer och uttryck stärka
hållbarheten i Malmö. 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 och är tänkta att gå in i
respektive nämnds ordinarie målkedja. Under våren 2019 har förslaget till handlingsplan gått på
remiss till samtliga nämnder i Malmö stad. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är delvis positiv
till åtagandena i handlingsplanen som ligger i linje med förvaltningens pågående arbete men
anser att åtagande nummer två faller under kulturnämndens ansvarsområde.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Remiss om Handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020.
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Kommunfullmäktige antog i juni 2014 en stadsövergripande Kulturstrategi för 2014–2020. Det
övergripande målet i kulturstrategin är att via konstnärliga och kulturella processer och uttryck
stärka hållbarheten i Malmö. I kulturstrategin beskrivs hur kultur och konst har en viktig del i
arbetet med stadens sociala utmaningar, åtagandena i handlingsplanen bygger vidare på analysen
i strategin. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.
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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 och utgår från kulturens betydelse
för stadens utveckling och vikten av samverkan.
Förslaget till handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020 innehåller två åtaganden på
förvaltningsnivå för hälsa-, vård-, och omsorgsnämnden:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ska utveckla kompetensen kring varför kultur är
viktigt för äldre. Kulturförvaltningen bistår i detta arbete.
2. Kulturförvaltningen ska tillgängliggöra det samlade kulturutbudet för äldre, både digitalt
och i andra former.
Uppföljningen ska ske i samband med årsanalysen och grunda sig i den ordinarie uppföljningen
av fullmäktigemål, som leds av stadskontoret, samt respektive nämnds eller styrelses mål.
Utgångspunkten är att de överenskomna åtagandena införlivas i respektive nämnds
målstyrningskedja. Dessa ska markeras #Kulturstrategi19-20 i uppföljningsverktyget Stratsys.
Under våren 2019 har förslaget till handlingsplan gått 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.

Handlingsplanen kommer att revideras utifrån inkomna remissvar och behandlas i
kulturnämnden innan den slutligen skickas till kommunstyrelsen för antagande.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens är delvis positiv till åtaganden i handlingsplanen.
Förvaltningens svar på frågeställningarna redovisas i förvaltningens förslag till yttrande.
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