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Begäran om kommunbidrag till Naturum
KN-2020-1766
Sammanfattning

2017 påbörjades ett utvecklingsarbete med syfte att utöka Marinpedagogiskt Center med ett
naturum. Marinpedagogiskt Centers pedagogiska verksamhet vänder sig i dag främst mot skolor.
Med etableringen av naturum Öresund förstärks verksamheten som är riktad till allmänheten.
Naturum Öresund invigdes den 25 april i en mindre omfattning på grund av situationen med
covid-19. En större invigning för allmänheten planeras till hösten 2020.
Driftskostnaden för naturum Öresund med 1 000 timmars öppethållande, anpassade till högoch lågsäsong enligt förslaget, beräknas till 950 000 kr per år. Beräknat antal besökare till det nya
naturum Öresund förväntas bli mellan 80 000–100 000 per år.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett ökat årligt kommunbidrag med
950 000 kr för driften av naturum Öresund.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse-naturum Öresund

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-04-27
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-05-05
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-05-14
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-05-26
Kulturnämnden 2020-05-27
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNERAD

2020-05-05

Ärendet
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Marinpedagogiskt Center
Marinpedagogiskt Center på Ribersborgsstranden invigdes i oktober 2017 och verksamheten
utförs på uppdrag av den upphandlade ekonomiska föreningen Marint Kunskapscenter (MKC).
Verksamheten är avgiftsfri för Malmös skolor och för allmänheten.
Marinpedagogiskt Center i Malmö är en unik lärmiljö där barn och vuxna får kunskap och
redskap för att reagera på framtidens klimat- och miljöförändringar. Det är en plats som ska vara
öppen för alla. För närvarande är verksamheten främst inriktad mot skolor. Allmänheten har
möjlighet att besöka anläggningen under skollov och utvalda kvällar och helger. 2019 fick ca
20 000 skolelever och andra besökare på Marinpedagogiskt Center chansen att lära sig mer om
den rika marina floran och faunan i Öresund.
Naturum Öresund
I budgeten 2018 gav Kommunstyrelsen stadskontoret i uppdrag att i samråd med berörda
förvaltningar (miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden) ta fram en plan för
arbetet 2019 - 2023 med att stärka Malmö som framtidens kuststad. Kulturnämnden erhöll ett
tillfälligt anslag på 2 mkr för färdigställande av naturum Öresund och för driften 2019. Medel för
driften av naturum från och med 2020 och framåt skulle inarbetas i budget 2020.
Tematiken i naturum Öresund skall handla om Öresunds grundområden och 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. Det skall öka
havsmedvetenheten och handlingskraften hos besökarna. Sverige (tillsammans med Fiji) har tagit
ett särskilt ansvar för FN:s hållbarhetsmål 14, Hav och Marina resurser vilket också Malmö Stad har
gjort. Detta skall också vara tydligt i naturum Öresund.
En utställning Öresund under ytan har byggts på plats där akvarier med både musslor, ålgräs och
fisk går att titta ner i, besökare kan även sätta sig i en ubåtsmiljö och styra den live-kamera som
monterats upp ute i havet för att visa livet på havsbotten. Granne med naturum Öresund ligger
på ena sidan Malmö handikappbad och på andra sidan en ny lekplats med havet som tema.
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.
Driftkonsekvenser
För att kunna driva Marinpedagogiskt center med naturum Öresund krävs att man uppfyller
Naturvårdsverkets alla kriterier, bl.a. fordras öppettider om minst 1 000 timmar fördelade på
minst 150 dagar för allmänheten.
Förvaltningen 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 varje vardagsförmiddag för skolklasser.
Driftkostnaden för Naturum Öresund med 1 000 timmars öppethållande fördelade på 150 dagar
anpassade till hög-och lågsäsong, beräknas till 950 000 kr per år.
Öppettider för allmänheten enligt förslaget:
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Vårsäsongen 14/1 - 13/6
Tis-fre
12.00 - 16.30
Lör
11.00 - 15.00
Sommarverksamhet
Tis-lör
10.00 - 16.30
Höstsäsongen 1/9 - 12/12
Tis-fre
12.00 - 16.30
Lör
11.00 - 15.00

Ansvariga

Anna-Carin Mårtensson Avdelningschef
Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

