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Rörelsernas Museum - förslag på utformning av permanent verksamhet
(uppdrag, organisation samt finansiering)
STK-2020-659
Sammanfattning

Malmö stad fick 2016 ett regeringsuppdrag att undersöka förutsättningarna för ett nationellt
demokrati- och migrationsmuseum med placering i Malmö. Årliga statliga bidrag har utgått från
och med 2018. I villkoren för det statliga bidraget 2020 fick Rörelsernas Museum också i
uppdrag att förslå hur en permanent verksamhet kan utformas – uppdrag organisation,
verksamhetsplan, finansiering och kostnadsberäkning. Från kulturförvaltningen har inkommit
sådant förslag. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen samt
översänder den till Kulturdepartementet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av förslag till permanent verksamhet för
Rörelsernas Museum i enlighet med vad som framgår av ärendet och översänder den till
Kulturdepartementet.
2. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen
Förslag till permanent verksamhet
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200504 Rörelsernas Museum - förslag på utformning av
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Villkor för statens bidrag till Rörelsernas museum för budgetåret 2020
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Sedan Malmö kommun 2015 till staten framfört förslaget om att etablera ett demokrati- och
migrationsmuseum med nationellt uppdrag i Malmö, avsattes medel för en förstudie som
genomfördes. Härefter har kulturdepartementet i budget avsatt ytterligare 5 mkr vardera
budgetåren 2018, 2019 och 2020 för fortsatt utredning och testverksamhet för Rörelsernas
Museum.
Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) godkände i annat ärende i mars 2020 (STK-2020-326)
årsredovisning 2019 och äskande för 2021 avseende Rörelsernas Museum och översände
desamma till Kulturdepartementet.
I villkoren för det statliga bidraget för 2020 fick Rörelsernas museum också i uppdrag att föreslå
hur en permanent verksamhet kan utformas - uppdrag, organisation, verksamhetsplan,
finansiering och kostnadsberäkning. Kulturförvaltningen har nu inkommit med sitt förslag
härvidlag. Det ska redovisas till regeringen, Kulturdepartementet, den 7 maj 2020.
Förslaget är omfattande och i det – och tjänsteskrivelsen från kulturförvaltningen – redogörs
bland annat för förslag på uppdrag, vision och verksamhetsbeskrivning.
Med uppdrag om ett statligt museum och för långsiktig säkerhet förväntas en god
grundfinansiering ske genom den statliga kulturbudgeten. Ett regionalt stöd vore också önskvärt.
Externa medel kan sökas på gängse sätt.
Med en beräknad total yta om cirka 6 000 kvm och en personalstyrka på ca 25 personer kan den
årliga driftskostnaden uppskattas till cirka 50 mkr.
Det redogörs vidare för tänkbara typer av huvudmannaskap (egen myndighet, ingå i en befintlig
statlig myndighet eller stiftelse), framtida finansiering och det fortsatta uppdraget, i vilket det
bland annat föreslås genomförandet av en fördjupad lokaliseringsstudie.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen godkänner förslaget på utformning av den
permanenta verksamheten vid Rörelsernas Museum samt översänder det till
Kulturdepartementet.
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