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Sammanfattning

Från kulturnämnden har kommunstyrelsen fått ett förslag till en ny handlingsplan för kulturstrategin 2019-2021. Vidare föreslår kulturnämnden att giltighetstiden för kulturstrategin och
handlingsplanen för kulturstrategins genomförande, förlängs med ett år till utgången av år 2021.
Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner förslag till handlingsplan för kulturstrategin 20192021. Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga
kulturstrategins giltighetstid med ett år - till och med år 2021.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förlängningen av kulturstrategin och handlingsplanen för
kulturstrategin fram till och med år 2021.
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner kulturnämndens förslag till handlingsplan för kulturstrategin
2019-2021.
Beslutsunderlag












SIGNERAD

2020-04-21





Kulturnämnden beslut 190925 §99 med Reservation (SD) och (M)
Funktionsstödsnämnden beslut 190618 § 89
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 § 75 med Reservation (M+C)
Grundskolenämnden beslut 190612 § 97
Fritidsnämnden beslut 190613 § 94 med Särskilt yttrande (M)
Förskolenämnden beslut 190612 § 80
Miljönämnden beslut 190611 § 102 med Reservation (SD)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190516 § 125
Kulturnämnden beslut 190327 § 33
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 § 249 med Reservation (V) och Särskilt
yttrande (M+C)
Sammanfattning remissvar handlingsplan kulturstrategi2019-2020 - giltig version
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden - ersätter tidigare handling
Reviderad Handlingsplan kulturstrategi 2019-2020 - giltig version
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Kulturnämnden beslut 200325 § 26 med Reservation (SD) - ersätter tidigare beslut
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Handlingsplan för kulturstrategin 2019-2021

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-27
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Kommunfullmäktige 2020-05-20

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag
Ärendet

Kulturnämnden beslutade den 25 mars 2020 (KN-2019-1093, §26) att föreslå kommunstyrelsen
godkänna Handlingsplanen för kulturstrategi 2019-2021 och att godkänna förlängning av
Kulturstrategin med ett år fram till 2021.
Malmö stads kulturstrategi antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2014 (§ 157). Den är giltig
2014-2020. För genomförandet av kulturstrategin beslutade kommunfullmäktige också att ge
kulturnämnden i uppdrag att, efter samverkan med stadens övriga berörda nämnder, utforma ett förslag till
handlingsprogram för åren 2016-2020 för kulturstrategins genomförande för kommunstyrelsens
ställningstagande.
I juni 2016 (§ 262) antog kommunstyrelsen den av kulturnämnden föreslagna handlingsplanen
för genomförandet av kulturstrategin 2016-2018. Med anledning av de omorganisationer som
skedde i Malmö stad under år 2017 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott, i maj samma år,
att godkänna de av kulturnämnden föreslagna revideringarna av handlingsplanen för
kulturstrategins genomförande.
I en fördjupad granskning av kulturstrategin år 2019 (SR-2019-68) konstaterar Malmö stads
revisorskollegie bland annat att vid granskningstillfället fanns ingen kommunövergripande
uppföljning som visar måluppfyllelse för kulturmålen i kulturstrategin. Vidare konstateras att inte
heller någon kommunövergripande uppföljning finns vid granskningstillfället som visar om
åtagandena i handlingsplanen 2016-2018 genomfördes eller ej.
Förslaget till ny handlingsplan 2019-2021
Enligt kommunfullmäktiges beslut i juni 2014 (§ 157) är handlingsplanen en plan för
kulturstrategins genomförande. I handlingsplanen länkas kulturstrategins fem delstrategier
samman med planens åtaganden. Kulturstrategins mål för respektive delstrategi kopplas i
handlingsplanen samman med konkreta åtgärder där ansvariga nämnder anges.
I tjänsteskrivelsen till kulturnämnden beskrivs handlingsplanen (sidan 2) som en
samverkansförklaring för hur stadens nämnder och bolag ska arbeta för att uppnå
kulturstrategimålen. Vidare framgår att kulturnämnden har, i en omfattande remissomgång, givit
stadens nämnder och bolag möjligheter att lämna synpunkter på de förslag som utarbetats i
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samverkan med förvaltningarna. Resultatet av remissomgången har sedan arbetats in i den
slutliga versionen av handlingsplanen.
Av förslaget till handlingsplan framgår också att kulturförvaltningen i samarbete med
stadskontoret ska utveckla former för att tillsammans med övriga förvaltningar och bolag följa
upp planen. Revisionens synpunkter, om en kommunövergripande uppföljning av
kulturstrategins mål, blir då möjlig att åtgärda.
Förlängning av kulturstrategin till och med år 2021
Kulturnämnden beslutade den 25 mars 2020 (KN-2019-1093, §26) att föreslå kommunstyrelsen
godkänna en förlängning av Kulturstrategin och Handlingsplanen för kulturstrategin fram till år
2021. Kulturnämnden konstaterar att remissinstanserna inte har något att invända mot en
förlängd giltighetstid för kulturstrategin och handlingsplanen.
I kulturnämnden reserverade sig (SD).
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret konstaterar att förslaget till handlingsplan är kopplat till kulturstrategins
genomförande. Genom skrivningarna i förslaget om uppföljningen av handlingsplanen (se
handlingsplanen sidan 4) blir det också, i enlighet med revisionskollegiets synpunkter, möjligt att
göra en kommunövergripande uppföljning av kulturstrategins mål.
Stadskontoret är positiv till att förlänga giltighetsperioden för kulturstrategin och kulturstrategins
handlingsplan till och med år 2021. Förslaget är att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta om en förlängning av kulturstrategin och därmed också
handlingsplanen för genomförandet av kulturstrategin till och med år 2021.
Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

