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Sammanfattning

Kulturnämnden har bett miljönämnden yttra sig över förslaget till Handlingsplan för
kulturstrategi 2019-2020. Miljönämndens uppdrag i handlingsplanen fokuserar på fördjupat
samarbete kring lärande för hållbar utveckling, med utgångspunkt i Agenda 2030. Miljönämnden
finner att detta är relevant, genomförbart och svarar mot Malmös utmaningar. Vidare finner
miljönämnden att åtagandet bidrar till måluppfyllelsen inom den egna verksamheten.
Miljönämnden har inget att invända mot kulturnämndens begäran om att förlänga nuvarande
kulturstrategi fram till 2021.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på kulturnämndens remiss enligt förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-05-08
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse Handlingsplanen för Kulturstrategi 2019-2020, KN-2019-1093
Bilaga 2: Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-06-11
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Ärendet

Kulturnämnden har översänt förslag till Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020 till bland
annat miljönämnden för samråd. Svar önskas senast 2019-06-30. Kulturnämnden vill också veta
hur miljönämnden ställer sig till att den gällande Kulturstrategi 2014-2020 förlängs fram till 2021.
Bakgrund
Malmö kulturstrategi 2014–2020 antogs av kommunfullmäktige i juni 2014 och gäller för hela

Malmö stad. Under våren 2015 inleddes ett förvaltningsövergripande arbete för att ta fram en
handlingsplan för kulturstrategin. Miljöförvaltningen deltog i denna process och miljönämnden
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lämnade yttrande på förslaget till Handlingsplan för kulturstrategi 2016-2018. Handlingsplanen
innehåller tio prioriterade åtaganden som bedöms vara nödvändiga för att uppnå stadens
kulturmål. Miljönämnden är direkt utpekad som delansvarig för genomförandet i två av dessa.
Samtliga nämnder och styrelser står som ansvariga i ytterligare tre åtaganden.
Kulturnämnden har nu arbetat fram ett förslag till ny handlingsplan för 2019-2020, där man
särskilt efterfrågar nämnders och styrelsers inställning till följande frågeställningar:
-

Anser nämnderna/bolagen att åtagandena är relevanta och genomförbara utifrån de
utmaningar som Malmö stad står inför?
Hur anser nämnderna/bolagen att åtagandena bidrar till nämndernas/bolagens
måluppfyllelse?
Hur ställer sig nämnderna/bolagen till en förlängning av den gällande kulturstrategin
fram till 2021? Detta med anledning av att arbetet med att uppdatera den nuvarande
Kulturstrategin har fördröjts.

Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden välkomnar att kulturnämnden i det nya förslaget till handlingsplan tagit fasta på
behovet av samverkan i staden och har också tydligt förankrat kulturens och konstens
möjligheter att arbeta med stadens utmaningar i nämndernas och styrelsernas egna verksamhet.
Den nya strukturen för handlingsplanen skiljer sig därigenom från föregående version och
dokumentet beskrivs som en samverkansförklaring. Målkedjan till fullmäktigemålen är tydlig,
dock saknas de 17 globala målen.
När det gäller de specifika frågeställningarna vill miljönämnden framföra följande synpunkter
som bör beaktas och arbetas in i kommande förslag.
Anser nämnderna/bolagen att åtagandena är relevanta och genomförbara utifrån de
utmaningar som Malmö stad står inför?
I förslaget till Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020 står det kopplat till miljönämnden:
”Under perioden 2019-2020 koncentreras arbetet till följande åtagande på förvaltningsnivå:
 Miljöförvaltningen och kulturförvaltningen ska fördjupa och utveckla samarbetet kring
Malmöbornas lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda 2030.”
Detta bedöms vara både relevant och genomförbart. Stora utmaningar väntar i omställningen till
en hållbar stad och för att uppnå målen i Agenda 2030 i Malmö. En nyckelfaktor är kunniga
Malmöbor som förstår konsekvenserna av sina val, som är engagerade i frågorna och som vill
vara med i en omställning. Här spelar lärande och folkbildande insatser en stor roll.
Miljöförvaltningen och kulturförvaltningen har formellt samarbetat om lärande för hållbar
utveckling sedan 2008, inledningsvis främst genom samarbete med pedagogenheten på Malmö
museer, på senare år exempelvis även inom Kuststaden, med Marinpedagogiskt centrum och det
kommande Naturum. Det är önskvärt att fortsätta detta goda samarbete, med fördel nu även
tydligt kopplat till kulturstrategin.
Dock förväntas en ny målstruktur för hela Malmö beslutas av kommunfullmäktige först i juni i
år. Därför kan miljönämnden i nuläget inte ta ställning till om åtagandet som sådant kan föras in
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på förvaltningsnivå, men tar med sig frågeställningen in i målprocessen under året.
Miljönämndens avsikt är dock att fortsätta samarbetet kring frågorna så som det beskrivits i
kulturnämndens förslag under 2019-2020.
Hur anser nämnderna/bolagen att åtagandena bidrar till nämndernas/bolagens
måluppfyllelse?
Miljönämnden har sedan 2008 ett uppdrag att koordinera ett särskilt anslag för lärande för
hållbar utveckling. Lärande och engagemang för hållbar utveckling ingår också som ett
nämndsmål. Vidare har miljönämnden i sina mål att arbeta för en hållbar stad, där Agenda 2030
är en viktig del. Kulturnämndens förslag på åtagande för miljönämnden ligger därmed i linje med
miljönämndens mål, och kan på ett naturligt sätt integreras i ordinarie verksamhet samtidigt som
uppföljningen förenklas och förtydligas.
Hur ställer sig nämnderna/bolagen till en förlängning av den gällande kulturstrategin
fram till 2021? Detta med anledning av att arbetet med att uppdatera den nuvarande
Kulturstrategin har fördröjts.
Miljönämnden har inga invändningar mot att den gällande kulturstrategin förlängs fram till 2021.

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Monika Månsson, projektledare. Samråd har skett med Elin
Hasselberg, projektledare, samt med ledningsgruppen för miljöförvaltningen.
Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör
Olof Liungman
Avdelningschef
Miljöstrategiska avdelningen

