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Tekniska nämnden
Datum

2019-05-06

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

TN-2019-1526

Kulturnämnden

Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020
KN-2019-1093

Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kulturnämnden har skickat handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020 på remiss. Tekniska
nämnden ser positivt på remissförslaget av handlingsplan för Kulturstrategi, särskilt avseende
ambitionen att stärka stadens arbete med att öka livskvaliteten och livsmöjligheterna för
Malmöborna och skapa ett jämställt och jämlikt Malmö. För tekniska nämnden finns ett
åtagande med i remissförslaget på sidan sju. Det åtagandet lyder Fastighets- och gatukontoret och
kulturförvaltningen ska utveckla sin samverkan för att stärka Malmö stads arbete med offentlig konst.
Tekniska nämnden menar att åtagandet som avser tekniska nämnden i förslaget i
handlingsplan inte bara är rimligt utan även genomförbart. En utvecklad samverkan och
dialog kring offentlig konst och konst i det offentliga rummet är i linje med tekniska
nämndens arbete med aktivering av det offentliga rummet och att öka tryggheten och
säkerheten i staden. Åtagandet bidrar även till tekniska nämndens måluppfyllelse avseende
nämndsmålen.
Yttrande

Tekniska nämnden ser positivt på remissförslaget av handlingsplan för Kulturstrategi, särskilt avseende ambitionen att stärka stadens arbete med att öka livskvaliteten och livsmöjligheterna för Malmöborna och skapa ett jämställt och jämlikt Malmö. Detta ligger i linje
med tekniska nämndens arbete med att bygga en inkluderande, tät och funktionsblandad
stad. Det dockar även in i tekniska nämndens arbete med att aktivera stadens offentliga rum
och skapa trygghet och säkerhet i Malmö. Genom att ett varierat utbud av mötesplatser ges
Malmöborna möjligheter till kreativitet och aktivitet. Alla ska kunna hitta något som
intresserar dem och som intresserar tillräckligt många för att möten ska uppstå
Tekniska nämnden välkomnar remissförslagets intention om samverkan mellan nämnderna
och över förvaltningsgränserna. Ur detta perspektiv är det också självklarhet att åtaganden i
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handlingsplanen integreras i nämnders ordinarie verksamhets- och uppföljningsarbetet.
Genom detta arbete säkras genomförandet och uppföljningen av åtagandena.
För tekniska nämnden finns ett åtagande med i remissförslaget på sidan sju. Det åtagandet
lyder Fastighets- och gatukontoret och kulturförvaltningen ska utveckla sin samverkan för att stärka
Malmö stads arbete med offentlig konst.
Anser nämnderna/bolagen att åtagandena är relevanta och genomförbara utifrån de utmaningar som
Malmö står inför.
Tekniska nämnden anser att åtagandet inte bara är rimligt utan även genomförbart. En
utvecklad samverkan och dialog kring offentlig konst och konst i det offentliga rummet är i
linje med tekniska nämn-dens arbete med aktivering av det offentliga rummet och att öka
tryggheten och säkerheten i staden. En utvecklad samverkan med kulturnämnden kring
offentlig konst måste ske i en stad som växer fort. Malmös förtätning och den ökande
befolkningen ställer krav på stadsutveckling där den offentliga konsten är en del av en
attraktiv, aktiv och moderna stad.
För egen del noteras att det, efter sammanslagningen av tekniska nämndens verksamheter till
fastighets- och gatukontoret, behövs en uppdaterad arbetsmodell för arbetet med offentlig
konst. Den uppdaterade arbetsmodellen innefattar även samverkan mellan berörda och
inblandade förvaltningar i Malmö stad.
Hur anser nämnderna/bolagen att åtagandena bidrar till nämndernas/bolagens måluppfyllelse.
Tekniska nämnden anser att åtagandet bidrar till nämndens måluppfyllelse avseende flera av
tekniska nämndens mål. Det gäller särskilt de tre nämndsmålen:
#Tekniska nämnden ska med delaktighet av malmöborna utveckla stadsmiljöer, bostadsområden och infrastruktur som gynnar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Tekniska nämnden ska bidra till att den offentliga miljön ska vara trygg och säker.
Tekniska nämnden ska erbjuda Malmöborna ett varierat utbud av mötesplatser för fritid,
rekreation och evenemang.
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 fördröjts.
Tekniska nämnden ser inga problem med att förlänga den gällande kulturstrategin till 2021.
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ordförande

[Förnamn Efternamn]
sekreterare

[Förnamn Efternamn]
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

