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Kulturnämnden

Remiss från kulturnämnden - Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–
2020, KN-2019-1093
KN-2019-1093

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kulturnämnden har skickat sin Handlingsplan för att implementera kulturstrategin för åren
2019-2020 för synpunkter till stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden anser att
Handlingsplanens åtagande är rimliga och en god grund för samverkan kring kultur och
stadsplanering.
Yttrande

Malmö stads Kulturstrategi 2014-2020 är stadens övergripande styrdokument för
kommunens arbete med kultur. Strategin tar en tydlig utgångspunkt i kultur som en viktig
och grundläggande aspekt av ett hållbart samhälle, förverkligandet av planens mål har därför
fokuserat på att stadens olika nämnder införlivar dem i sin egen verksamhet. För att
konkretisera implementeringen av kulturstrategin har kulturförvaltningen tidigare tagit fram
en handlingsplan för åren 2016-2018 och har nu tagit fram en ny handlingsplan för
Kulturstrategins sista år, 2019-2020.
Stadsbyggnadskontorets åtagande fokuserar på vikten av kultur för en hållbar stad och
stadsutveckling. De specifika åtagandena för förvaltningen under perioden 2019-2020 är:


Stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen ska fortsätta det gemensamma arbetet med
konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet inom ramen för Gestaltad livsmiljö.



Stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen ska genom ett pilotarbete kring stadsdelen Kirseberg
med ”cultural planning”-inspirerade metoder säkra kulturperspektiven i områdets utveckling.



Stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen ska ha regelbunden dialog i samband med plan- och
visionsarbete gällande var behov kan finnas för konstnärlig utsmyckning.



Stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen ska ha regelbunden dialog om hur pågående och
framtida stadsutveckling påverkar villkoren för stadens kulturutövare.
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Stadsbyggnadskontoret anser att åtagandena är rimliga och möjliga att genomföra. Vad gäller
åtagandet rörande ”cultural planning” i Kirseberg vill stadsbyggnadskontoret påpeka att
förvaltningen är positiv till och öppen för fortsatt dialog men i skrivande stund inte slutgiltigt
tackat ja till medverkan i det externfinansierade projekt som kulturförvaltningen skrivit en
ansökan till inom området.
Stadsbyggnadskontoret vill särskilt framhålla möjligheten att, t.ex. som gjorts i utvecklingen
av Järnvägsverkstäderna i Kirseberg, utveckla hur kultur kan använda som metod för
utforskande och dialog kring staden och medborgarnas relation till den. Ett behov som
identifierats inom ramen för arbetet med dialog och samverkan med för- och grundskolor i
Kirseberg är funktionen arkitekturpedagog - en eller flera medarbetare med kompetens inom
både arkitektur/fysisk planering och pedagogisk metod som kan fungera som en länk mellan
planeringen och allmänheten (framförallt barn och unga). En sådan tjänst skulle eventuellt
kunna tillhöra kulturförvaltningen och vara ett sätt att stärka den spännande kopplingen
mellan planering, medborgarinflytande och kultur.
Stadsbyggnadskontoret anser att kultur är en både nödvändig och naturlig del av samhället
och att möjligheten att ta del av och uttrycka sig genom kultur är en viktig aspekt av ett
hållbart samhälle. Även vad gäller möjligheten att skapa en ekologiskt eller ekonomiskt
hållbar samhällsutveckling kommer kultur spela en nyckelroll. Att stärka kulturens roll i
samhället och staden stärker därmed de flesta av stadsbyggnadskontorets hållbarhetsmål.
Stadsbyggnadskontoret har inga särskilda invändningar kring att kulturstrategin fortsätter att
gälla fram tills 2021.
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