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Lokalbehovsplan 2021 - 2035

KN-2020-3115
Sammanfattning

Förvaltningens lokalbehovsplan är ett verktyg som ligger till grund för arbetet med
lokalutvecklingen utifrån Malmöbornas och verksamheternas framtida behov.
Lokalbehovsplanen anger riktning och prioritering för kulturnämndens planering framåt.
Lokalbehovsplanen utgör grunden för kulturnämndens lokalförsörjningsarbete och som
underlag till kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan för hela Malmö stad och sträcker sig
från 2021–2035. Planen ska även beskriva nya och förändrade lokalbehov, samt möjliga
effektiviseringar och visa på behov av fördjupade utredningar som är av strategiskt intresse
för Malmö stad.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner den av arbetsutskottet reviderade Lokalbehovsplanen 2021–
2035.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar att Lokalbehovsplanen revideras så att det framgår om
kulturförvaltningen har påbörjat planeringsarbete avseende flytten av Konsthögskolan.
Frida Trollmyr yrkar vidare språkliga revideringar av texten, bl.a. vad som gäller första
meningen i sista stycket på s. 4 (Under rubriken "Kulturnämndens uppdrag och mål - den
attraktiva staden"), samt att i texten använda benämningen Kulturinstitutioner, istället för
Institutioner, mm.
På s. 8 under rubriken "Översyn lokalbestånd" yrkar Frida Trollmyr revidering av texten så
att det blir tydligare sammanhang och även vilka tolv äldre fastigheter som åsyftas i texten.
Vidare yrkar Frida Trollmyr att texten revideras så att det framgår att områden
Holma/Kroksbäck är en del av Hyllie samt att på s. 10, under stycket "Fortsatt utveckling av
områdesbiblioteken" området Nydala stryks.
I övrigt yrkar Frida Trollmyr bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
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