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Sammanfattning

I budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder stärka
Malmös roll som framtidens kuststad. I april 2019 antog kommunstyrelsen ”Handlingsplan för
arbetet 2019–2023 (…)”. Handlingsplanen har under 2019 reviderats. I föreliggande ska
kulturnämnden ta ställning till den reviderade Handlingsplanen samt till kommunstyrelsen
redovisa aktiviteter genomförda under 2019.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1.Kulturnämnden godkänner redovisningen av genomförda aktiviteter under 2019.
2.Kulturnämnden godkänner förslag till reviderad ”Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att
stärka Malmös roll som framtidens kuststad” översänder det till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutsunderlag



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

Beslutsplanering

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-03-03
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-03-12
Kulturnämnden 2020-03-25
Beslutet skickas till

SIGNERAD

Kommunstyrelsen
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Ärendet
Bakgrund

I budget 2018 (med plan 2019–2023) gavs kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med
berörda nämnder, stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Inriktningen för arbetet med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad beskrevs i budgeten enligt följande: Malmös roll som en
framtida kuststad stärks. Femtio procent av Malmös yta består av vatten. Genom ett nära samarbete med World
Maritime University i Malmö finns stora möjligheter att stärka Malmös miljöprofil och generera ny kunskap om
hållbara hav till gagn för såväl staden som för övriga världen. Samarbetet stärks med World Maritime
Universitys initiativ Ocean Institute.
I mars 2018 (ärende STK-2018-87) uppdrog kommunstyrelsen åt stadskontoret att i samråd med
berörda förvaltningar genomföra ett antal, av förvaltningarna föreslagna, aktiviteter samt att ta
fram en plan för hur arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad kan fortsätta
under åren 2019–2023. Kulturförvaltningen genomförde flera aktiviteter inom ramen för
budgetuppdraget 2018 och deltog aktivt i arbetet med framtagandet av Handlingsplanen.
I april 2019 (ärende STK-2019-187), i samband med redovisningen av budgetuppdraget för
2018, antog kommunstyrelsen ”Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll
som framtidens kuststad” samt anmodade miljönämnden att samordna det övergripande arbetet
med genomförandet av handlingsplanen. I samma beslut anslog kommunstyrelsen 2 mkr till
kulturnämnden för utvecklingsarbete i enlighet med ärendet.
Kulturnämnden ansvarar för att årligen rapportera sin del av genomfört arbete enligt
Handlingsplanen till kommunstyrelsen.
I samband med den årliga rapporteringen har kulturnämnden möjlighet att till kommunstyrelsen
föreslå revideringar av Handlingsplanen.
”Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad”

För att genomföra arbetet med handlingsplanen har miljöförvaltningen under 2019
sammankallat en samordningsgrupp och en styrgrupp.
Samordningsgruppen består av tjänstepersoner på de deltagande förvaltningarna, medan
styrgruppen består av det existerande forumet ”avdelningschefsgruppen” (med representation
från stadskontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen och
serviceförvaltningen) utökad med kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen.
Under hösten 2019 har samordningsgruppen identifierat ett behov av att revidera
Handlingsplanen, formulera om samt tidsätta flera av handlingsplanens aktiviteter.
Styrgruppen förordar att förslag till reviderad handlingsplan behandlas i respektive berörd
nämnd; för förankring och stöd för det fortsatta arbetet med genomförandet av respektive
förvaltningsåtgärder/aktiviteter i planen.
Kulturnämnden har nu att ta ställning till den reviderade Handlingsplanen där flera av
aktiviteterna konkretiserats, formulerats om samt tidsatts. Utöver det har ett antal nya aktiviteter
skrivits in och ett fåtal aktiviteter som inte längre är aktuella har tagits bort.
För att bättre överensstämma med andra handlingsplaner har en del layout- och
dispositionsändringar av själva dokumentet gjorts.
I de fall en aktivitet berör flera förvaltningar har en ansvarig förvaltning utsetts.
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Genomfört arbete under 2019

Genomfört på Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen har under 2019 förberett inför öppnandet av naturum Öresund på
Marinpedagogiskt center vilket med en reviderad tidsplan planeras invigas under 2020. En
upphandling av en extern aktör för driften av de två verksamheterna har genomförts under
hösten.
Projektet Vattenvetarna har startats av kulturförvaltningen under 2019 och fortsätter t.o.m.
2021. Projektet, som är ett integrationsprogram inom Science Center Malmö Museer, ska
inspirera unga och ge barn och unga en ökad förståelse för vattenfrågor. Under året har det
tagits fram skolprogram och det erbjuds även aktiviteter under lov och helger. Till projektet har
det också införskaffat en skåpbil som inretts med ett mobilt vattenlaboratorium med utrustning
för provtagning och analyser. Stor vikt har lagts vid ny teknik som avancerade mikroskop,
stereoluppar, undervattensdrönare mm. Vattenvetarna vänder sig till barn och unga mellan 7 och
16 år och är tänkt som ett komplement till arbetet i skolan samtidigt som det ska locka till
engagemang utanför skoltid. Ca 2 870 barn och unga har deltagit i Vattenvetarnas aktiviteter
under 2019. Alla aktiviteter är avgiftsfria.
Förvaltningsövergripande genomfört arbete där Kulturförvaltningen deltagit
Renare hav och kust
Aktiviteten ”Genomföra en ny skräpmätning enligt Håll Sverige Rents metoder, för att börja
mäta nedskräpningen och för att kunna utvärdera effekter av åtgärder” har genomförts.
Rekreation och upplevelser
Arbetet med en gemensam översyn av förvaltningarnas anläggningar (Handikappbadet,
Temalekplats Öresund och Marinpedagogiskt center) på Ribersborgsstranden har påbörjats.
Syftet är att underlätta samarbetet kring frågor som logistik, skyltning och tillgänglighet.
Fritidsförvaltningen har ansvarat för aktiviteten och Kulturförvaltningen har deltagit i arbetet.
Havmedvetenhet
Förvaltningarna har tillsammans med föreningslivet och privata aktörer anordnat World Ocean
Day/Havets dag på Ribersborgsstranden.
Intern samverkan och samordning
En gemensam kommunikationsplan för att stärka Malmös profil som kuststad har arbetats fram
av ansvarig kommunikatör på miljöförvaltningen med hjälp av samordningsgruppens
medlemmar och konsult på ramavtal.
Extern samverkan
Malmös utpekande som Action Hub inom FN:s 2030-nätverk har under året lett till flera
internationella kontakter inom FN-systemet. Bland annat har diskussioner förts om Malmö har
möjlighet att göra ett inspel på en större FN-konferens kring mål 14 i Lissabon 2020.
I samarbete med World Maritime University arrangerades under våren 2019 en
innovationstävling, riktad till elever i högstadiet, för bättre havsmiljö kopplat till konferensen
Urban Innovation.
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Ansvariga
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