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Sammanfattning

Malmö stads kulturstrategi antogs av kommunfullmäktige för åren 2014–2020.
Den nya handlingsplanen 2019–2021 är en samverkansförklaring för hur stadens nämnder och
bolag ska arbeta för att uppnå kulturmålen. Våren 2019 gick handlingsplanen på remiss till
stadens nämnder samt till styrelser. Inkomna remissvar är övervägande positiva, och betonar
vikten av samverkan för att möta stadens utmaningar.
Malmö Stad har under 2020 implementerat en ny struktur för styrning och uppföljning.
Kulturförvaltningen har reviderat handlingsplanen utifrån den nya strukturen och föreslår
ett antal justeringar och förtydliganden.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner den reviderade Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2021.
2. Kulturnämnden upphäver sitt beslut av 2019-09-25, §99 i enlighet med vad som framgår
av ärendet.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
3. Kommunstyrelsen godkänner av kulturnämnden reviderad Handlingsplan för kulturstrategi
2019–2021.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
4. Kommunfullmäktige godkänner förlängning av Malmö stads Kulturstrategi till och med
2021.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2019-09-10
Kulturnämndens arbetsutskott 2019-09-17
Kulturnämnden 2019-09-25
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-03-03
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-03-12
Kulturnämnden 2020-03-25
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Malmös hållbarhet ska stärkas med hjälp av konstnärliga och kulturella processer och uttryck.
Det är det övergripande målet i Kulturstrategi 2014–2020 som antagits av kommunfullmäktige
att gälla för hela Malmö stad. Det kräver nära samarbete mellan nämnderna och med andra
aktörer. Kulturstrategin ska stärka stadens arbete att öka livskvaliteten och livsmöjligheterna för
invånarna, och bidra till ett jämlikt och jämställt Malmö. I detta arbete är barn och unga en
prioriterad målgrupp.
Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2021 bygger på bred delaktighet utifrån Malmöbornas
behov och stadens gemensamma utmaningar. Handlingsplanen är en samverkansförklaring för
hur stadens nämnder ska arbeta för att uppnå kulturstrategimålen. De gemensamma åtagandena
har formulerats på förvaltningsnivå utifrån samtal om kulturens betydelse för staden, med
samverkan i fokus, och svarar mot delmål i Kulturstrategi 2014-2020
Våren 2019 gick förslaget till handlingsplan på remiss till alla nämnder i Malmö stad samt till
styrelsen för Malmö Live Konserthus AB, Malmö Stadsteater AB och MKB Malmö Fastighets
AB. Samtliga nämnder har inlämnat yttrande, förutom Revisorskollegiet, Valnämnden samt
Överförmyndarnämnden, som också fått remissen. Styrelsen för MKB resp. Malmö Stadsteater
har avgett svar medan styrelsen för Malmö Live har beslutat att avge yttrande på
tjänstemannanivå.
Kulturförvaltningen konstaterar att de inkomna remissvaren överlag är positiva, inte minst till att
handlingsplanen är utformad som en samverkansförklaring för hur stadens nämnder ska arbeta
för att nå Kulturstrategimålen. Remissvaren visar att nämnderna och bolagen i stort anser att
handlingsplanens föreslagna åtaganden är relevanta, genomförbara och bidrar till
måluppfyllelsen. Att förlänga gällande kulturstrategi och att föreslagna handlingsplan förlängs till
och med 2021 bedöms som rimligt och även som nödvändigt. Förslag till revideringar och
förtydliganden av åtaganden, liksom övriga synpunkter, har lämnats i nämndernas och bolagens
remissvar. I hanteringen av remissvaren har kulturförvaltningen gjort en sammanvägning och i
möjligaste mån utgått från inkomna förslag till revideringar. Dessa tillägg och ändringar är
inarbetade i den reviderade handlingsplanen. I vissa fall har kulturförvaltningen gjort
bedömningen att förslagen inte föranleder revidering av handlingsplanen.
Revidering av Handlingsplanen

Kulturnämnden har vid sitt sammanträde 25 september 2019, §99, beslutat att föreslå
kommunstyrelsen godkänna Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020 samt förlängning av
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kulturstrategin fram till 2021. Handlingsplanen godkänd av kulturnämnden 2019-09-25 har
refererat till Malmö stads då gällande styrsystem (kommunfullmäktigemålen).
Malmö Stad har under 2020 implementerat en ny struktur för styrning och uppföljning. Med
anledning av detta har kulturförvaltningen nu reviderat förlaget till Handlingsplan för kulturstrategi
2019-2021. De avsnitt som reviderats i handlingsplanen avser främst en tydligare koppling till
Kulturstrategi 2014-2020 och de mål som ligger däri, samt uppföljningen av planen. Förslaget
utgår från att en förlängning av Kulturstrategin till och med 2021 godkänns av
kommunfullmäktige.
Det av kulturförvaltningen nu framtagna dokumentet ersätter tidigare Handlingsplan för
kulturstrategi 2019-2021.
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