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Sammanfattning

Kommunfullmäktige har den 24 november 2016, § 272, beslutat om en ny organisation för
Malmö stad. Beslutet trädde i kraft den 1 maj 2017 och innebar bl.a. förändringar i
kulturnämndens ansvarsområden. Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att
genomföra en utvärdering av organisationsförändringens resultat för kulturnämndens
verksamheter.

Förslag till beslut

Kulturnämndens föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner rapporten om omorganisationens resultat för
kulturnämndens verksamheter.
2. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att under hösten 2020 återkomma
med förslag på revidering av kulturnämndens reglemente.
3. Kulturnämnden antar namnet Biblioteken i Malmö som samlingsnamn för
områdesbiblioteken och stadsbiblioteket.
4. Kulturnämnden godkänner information om kulturkansliets omorganisation 2018.
5. Kulturnämnden godkänner i övrigt de rekommendationer som beskrivs i rapporten.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse - omorganisationens resultat för kulturnämndens verksamheter
Utredningsdirektiv, översyn av resultat av kulturförvaltningens omorganisation
2017(1548868)
Rapport - omorganisationens resultat för kulturnämndens verksamheter
Bilaga 2, Organisationsanalys Biblioteken
Bilaga 1. Utvärdering av delat ledarskap
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Beslutsplanering
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Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-03-23
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-04-01
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-04-16
Kulturnämnden 2020-04-28
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
Ärendet

Kommunfullmäktige har den 24 november 2016, § 272, beslutat om en ny organisation för
Malmö stad. Beslutet trädde i kraft den 1 maj 2017 och innebar bl.a. förändringar i
kulturnämndens ansvarsområden.
Kulturnämnden har den 27 mars 2019, §35, uppdragit åt kulturförvaltningen att utreda
konsekvenser av omorganisationen 2017 för kulturnämndens verksamhetsområden samt
godkänt direktivet för arbetet.
Utredningsarbetet började under våren 2019. En arbetsgrupp från kulturstabens administrativa
enhet tillsattes för att arbeta med utredningen och en tidsplan togs fram. Arbetet genomfördes
inom befintlig budget och med interna resurser.
Utredningen beskriver dels själva genomförandeprocessen av omorganisation av
kulturförvaltningen, dels fyra områden var fokusområden vid inrättande av ny kommunal
organisation i Malmö (STK-2016-346-94):





Handlingskraftig, ändamålsenlig och effektiv organisation
Hållbar utveckling
Likvärdighet i staden
Lokal områdesutveckling

Utredningen lämnar fjorton (14) rekommendationer för det fortsatta arbetet med
omorganisationens resultat inom kulturnämndens verksamheter.
Föreliggande utredning genomfördes två år efter Malmö stads omorganisation. En viktig
avgränsning i utredningen är därför att beskriva de resultat som direkt kopplas till
omorganisationen och inte andra interna eller externa förhållanden, exempelvis förändrade mål
för kulturnämnden (2018-2019), tillsättning av ny kulturdirektör (februari 2018) eller resultat av
det utvecklingsarbete som har pågått i förvaltningen sedan omorganisationen.
Rapporten berör delvis frågan om kulturkansliets omorganisation (2018). Arbetsformerna på
kansliet har förändrats och en samordningsfunktion, stabschef, tillsatts. Kulturkansliet har även
ändrat namn till kulturstaben. Syftet med omorganisationen av kulturkansliet var att hitta nya
arbetsformer för att på ett bättre sätt svara på Malmöbornas behov.
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