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Controller
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Begäran om kommunbidrag till Naturum
STK-2020-910
Sammanfattning

Kulturnämnden har inkommit med en begäran om ett ökat årligt kommunbidrag med 950 tkr
för driften av naturum Öresund.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beviljar kulturnämnden utökat kommunbidrag med 950 tkr från och med
år 2020 för driften av naturum Öresund med finansiering från kommunstyrelsens anslag till
förfogande.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Kulturnämnden beslut 200527 § 53
Förslag till beslut KSAU 200810 §458
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Begäran om kommunbidrag till Naturum

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-10
Kommunstyrelsen 2020-08-19
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Ärendet

Kulturnämnden har inkommit med en begäran om ett ökat årligt kommunbidrag med 950 tkr
för driften av naturum Öresund.
Bakgrund
Kommunfullmäktige gav i Budget 2018 kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med
berörda nämnder, stärka Malmös roll som framtidens kuststad.

SIGNERAD

I april 2019 (STK-2019-187), i samband med redovisningen av budgetuppdraget,
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beslutade kommunstyrelsen om Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som
framtidens kuststad. Planen är ett inriktningsdokument med syfte att ge en samlad bild av
pågående, planerade och tänkbara åtgärder och aktiviteter för arbetet med att stärka Malmös roll
som framtidens kuststad. För genomförande av aktiviteterna 2019 beviljades tre nämnder
(miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden) medel från kommunstyrelsens
anslag för projekt och utredningar. Resterande års aktiviteter beslutades skulle rymmas inom
respektive nämnds ordinarie budget.
Miljönämndens ansvarar för samordning av arbetet och rapporterar årligen till
kommunstyrelsen. I samband med den årliga rapporteringen finns möjlighet att föreslå
revideringar av handlingsplanen. Planen reviderades senast i maj 2020.
Naturum Öresund
Att etablera Naturum Öresund och därmed öka tillgängligheten för allmänheten ingår i planen
att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
Marinpedagogiskt Center på Ribersborgsstranden invigdes i oktober 2017 och verksamheten
utförs på uppdrag av den upphandlade ekonomiska föreningen Marint Kunskapscenter (MKC)..
För närvarande är verksamheten främst inriktad mot skolor. Allmänheten har möjlighet att
besöka anläggningen under skollov och utvalda kvällar och helger. Verksamheten är avgiftsfri.
Etableringen av naturum Öresund vidareutvecklar stadens marinpedagogiska verksamhet och
möjliggör framförallt en ökad tillgänglighet för allmänheten. Naturum Öresund ska utgöra
grunden för en marin stadspark i urban miljö. Det skall skapa förståelse och kunskap om
Öresunds fauna/flora, dess ekosystemtjänster och koppla dessa till FN:s globala mål 2030.
Kulturnämnden har undersökt olika nivåer av öppethållande med driftkonsekvenser och gjort
bedömningen att en nivå på 1 000 timmar per år för allmänheten är en lämplig nivå. Verksamheten är också öppen för skolklasser varje vardagsförmiddag.
Naturum Öresund invigdes den 25 april men i en mindre omfattning på grund av situationen
med Covid-19. En större invigning för allmänheten planeras till hösten 2020.
Driftkostnaden för Naturum Öresund med 1 000 timmars öppethållande fördelade på 150 dagar
anpassade till hög-och lågsäsong, beräknar kulturnämnden till 950 tkr per år.
Stadskontorets bedömning
I Nämndsbudget 2020 för Finansiering reserverades 7 Mnkr under kommunstyrelsens anslag till
förfogande för miljösatsning. Stadskontoret föreslår att ett utökat kommunbidrag till
kulturnämnden för driften av Naturum Öresund finansieras ur detta anslag.
Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör
Daniel Olsson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

