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Fria kulturlivet i Malmö – behov av stöd under Corona-pandemin
STK-2020-801
Sammanfattning

Med anledning av att det fria kulturlivet drabbas hårt av coronapandemin, föreslås att
kulturnämnden tilldelas ett kommunbidrag med tre miljoner kronor för att finansiera ett
tillfälligt stöd till särskilt utsatta kulturaktörer. Stödet kommer att vara ett komplement till övriga
insatser från kulturnämnden och till regionala, statliga och andra stödåtgärder.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beviljar kulturnämnden ett tillfälligt kommunbidrag med 3 000 000
kronor för år 2020 med finansiering från kommunstyrelsens anslag till förfogande.
2. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Fria kulturlivet i Malmö - behov av stöd under
coronapandemin
Kulturnämnden beslut 200527 § 54 med Särskilt yttrande (SD) och (M+C)
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-01
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Ärendet

Kulturnämnden har inkommit med en begäran om att kommunstyrelsen anslår tre miljoner
kronor till kulturnämnden att användas till ett tillfälligt stöd till det fria kulturlivet med anledning
av coronapandemin. Kulturnämnden har även för egen del beslutat att avsätta en miljon kronor
för detta ändamål, vilket finansieras genom omprioriteringar inom nämndens befintliga
verksamhet.
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2020-05-29

Till kulturnämndens beslut har särskilda yttranden lämnats av SD samt av M och C.
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En behovsanalys som gjorts av kulturnämnden visar att fristående kulturaktörer drabbats hårt av
pandemin då marginalerna är små. Arrangemang ställs in, biljett- och turnéintäkter uteblir och
internationella samarbeten blir omöjliga att genomföra. Kulturnämnden föreslår att Malmö stad
avsätter resurser för ett tillfälligt ekonomiskt stöd till särskilt utsatta kulturaktörer. Stödet bör
vara ett komplement till övriga insatser från kulturnämnden och till regionala, statliga och andra
stödåtgärder. Det ska ta hänsyn till de specifika förutsättningar som råder i Malmö och stadens
politiska prioriteringar.
Kulturnämnden bedömer att ett stöd på totalt fyra miljoner kronor, motsvarande drygt 5 % av
ordinarie kulturstödsbudget kan göra stor skillnad för Malmös kulturaktörer. Malmö stads
tillfälliga stöd föreslås gälla under hela 2020 och utlysas snarast möjligt.
Stadskontorets bedömning

Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars i år (§ 68) att under kommunstyrelsens anslag till
förfogande reservera 58 miljoner kronor, som kommunen erhållit som extra generella
statsbidrag. Samtidigt bemyndigades kommunstyrelsen att i ett senare skede besluta om hur
medlen ska användas. Stadskontoret föreslår att ett tillfälligt utökat kommunbidrag till
kulturnämnden med tre miljoner kronor för år 2020 finansieras med dessa medel.
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