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”Genom att träffas rivs fördomarna. När du känner igen personer när du är ute så känner du dig tryggare för du vet att ni
båda var på den där aktiviteten tillsammans. Det finns något man har gemensamt.”
Besökare Allaktivitetshus
Kulturåret 2020 har till stor del präglats av coronapandemin vilket inneburit avsevärda förändringar för
Malmöbornas tillgång till och möjlighet att ta del av kultur i staden. Samtidigt har kulturens betydelse för
människor kanske aldrig varit så påtaglig som i år. Att besöka någon av stadens kulturinstitutioner eller att
ta del av annan kultur, betyder för många Malmöbor att få ett sammanhang och en upplevelse som vidgar
perspektiv och stärker delaktigheten i samhället.
Utveckling har skett under året i relation till kommunfullmäktigemål och kulturnämndens mål, även om
pandemin inneburit en negativ avvikelse framför allt i relation till kulturnämndens mål ”En kreativ och
attraktiv kulturstad” samt kommunfullmäktigemålet ”Malmö stad ska verka för att staden ska stärka sin
position som tillväxtmotor”. Inställda kulturarrangemang påverkar besöksnäringen, färre turister besöker
staden vilket får stora konsekvenser även utanför kulturbranschen. Stadens fria kulturutövare har också
påverkats negativt och risken för långsiktigt negativa effekter för stadens kulturliv är stora då pandemin
hotar att försätta många kulturutövare i konkurs.
Pandemin har även medfört märkbart negativa effekter vad gäller barns och ungas kulturella allemansrätt,
bland annat har möjligheterna att likvärdigt delta i meningsskapande sammanhang försvårats och de
viktiga personliga mötena med kulturförvaltningens personal och kultur har ibland uteblivit när
verksamhet genomförts digitalt. De negativa effekterna har till viss del mildrats tack vare att verksamhet
för barn och unga har prioriterats och hållits öppen. En del av de planerade utvecklingsinsatserna för att
stärka den kulturella allemansrätten har också kunnat genomföras vilket skapat goda förutsättningar för
barns och ungas likvärdiga tillgång till kultur framöver, bland annat genom ett samordnat kulturutbud
både på lov och skoltid.
Kulturnämnden har under året även tagit ett stort steg för att stärka kulturens roll i stadsutvecklingen.
Möjligheten till ett nytt bibliotek i Hyllie utreds och arbetet med ombyggnaden av Rosengårdsbiblioteket
är i full gång.
Kulturnämnden och Kommunstyrelsen har också prioriterat att ekonomiskt stötta Malmös kulturaktörer.
Ett omfattande krisstöd till både organisationer och i form av arbetsstipendier samt hyresreduktioner har
gett stadens fria kulturliv bättre förutsättningar att hantera pandemins negativa effekter.
Det antirasistiska arbetet har även stärkts, bland annat inom ramen för Öppna Malmö. Två viktiga
utredningar har också initierats – dels en kring Malmös eventuella kandidatur till kulturhuvudstad 2029
och dels en fördjupad utredningen om ett nytt konstmuseum.
Resultatet för året är ett överskott med 202 tkr. Coronapandemin har påverkat ekonomin med lägre
entréintäkter på Malmö Museer och Malmö konstmuseum samt minskade hyresintäkter. Samtidigt har
kostnaderna blivit lägre bland annat på grund av att Sommarscen ställdes in.
De många utmaningarna med inställda arrangemang och begränsningar i verksamheternas tillgänglighet,
färre besök, intäktsbortfall samt omprioriteringar av resurser till krishantering har självklart haft en negativ
effekt för Malmöbornas tillgång till och möjligheter att ta del av kultur. Ett kraftfullt omställningsarbete,
inte minst digitalt, har dock mildrat de negativa konsekvenserna. Det går inte att jämföra kulturens
utveckling under 2020 med ett normalår utan vi behöver istället sätta årets insatser i relation till de
negativa konsekvenser som pandemin hade kunnat få om kulturnämnden inte genomfört ett kraftfullt
omställningsarbete. Sett ur detta perspektiv har kulturen fortsatt att utvecklas och det lösningsfokus,
handlingskraft och mod som präglat verksamheten har medfört att kulturnämndens verksamheter har
kunnat uppfylla sitt uppdrag trots rådande omständigheter.

Kulturåret 2020 har till stor del präglats av pandemin som inneburit avsevärda förändringar för
Malmöbornas tillgång till och möjlighet att ta del av kultur i staden. Kulturen spelar en viktig roll i
Malmöbornas liv, men också för samhället i stort. Inställda kulturarrangemang påverkar besöksnäringen,
färre turister besöker staden vilket i förlängningen får konsekvenser utanför kulturbranschen, för t ex
restauranger och hotell. Stadens fria kulturutövare har så klart också påverkats negativt med drastiskt
minskat antal uppdrag och därmed minskade intäkter. Risken för långsiktigt negativa effekter för stadens
kulturliv är stora då pandemin hotar att försätta många kulturutövare i konkurs.
Kulturens betydelse för människor har kanske aldrig varit så påtaglig som i år. Att besöka någon av
stadens kulturinstitutioner betyder för många Malmöbor att få ett sammanhang, en gemenskap och en
upplevelse som vidgar perspektiv, utvecklar och stärker delaktigheten i samhället. Ett kulturliv på paus
innebär också att människors möjlighet att bryta isoleringen och vara delaktiga sätts på paus. Särskilt
påtagligt är detta för barn och unga där stadens kulturverksamheter fyller en viktig kompensatorisk roll
och där det personliga mötet med pedagogen på kulturskolan, bibliotekarien eller aktivitetsledaren för
många barn stärker självförtroendet och utgör några, av kanske få, positiva möten med vuxenvärlden.
Därför har det under året varit högst prioriterat för kulturnämnden att så långt det varit möjligt hålla
verksamheterna öppna, särskilt de med en tydlig inriktning mot barn och unga, men också att ställa om
snarare än att ställa in och erbjuda kultur i andra forum och på andra sätt än vi är vana vid. Att
ekonomiskt stötta det fria kulturlivet har också prioriterats.
Tack vare stora omställningsinsatser har kulturnämnden därför, trots pågående pandemi, fullgjort sitt
ansvar för stadens samlade kulturverksamhet och säkrat sitt demokratiska uppdrag. Trots inställda
arrangemang och pausade verksamheter har Malmöborna kunnat ta del av ett kulturutbud och mötet med
de offentliga kulturinstitutionerna har stått för trygghet, stabilitet och har möjliggjort en känsla av
sammanhang för Malmöbor i en tid av osäkerhet, isolering och snabba förändringar. Genom en kraftfull
digital omställning, bland annat i form av en gemensam digital plattform för kulturaktiviteter Kulturakuten – har ett stort antal arrangemang och andra kulturaktiviteter kunnat tillgängliggöras för
Malmöbor och andra intresserade.
Malmös barn, unga och vuxna har varit delaktiga i och medskapare av kulturnämndens verksamheter, och
i möten med Malmöborna har nämndens institutioner och verksamheter upprätthållit ett flexibelt och
lyhört förhållningssätt.
I vissa avseenden har utmaningarna i samband med pandemin bidragit till en mer effektiv och
sammansvetsad verksamhet. Det lösningsfokus, handlingskraft och mod som präglat verksamheten under
året har på olika sätt uppmärksammats av både unga och gamla Malmöbor som har uttryckt sin
uppskattning och framhållit kulturen som en viktig positiv motvikt i tider av oro.
“Det här var fint för mig, annars händer inte så mycket, det här kan jag leva på länge.”
Pensionär, balkongkonsert med Maria Kulle, juni 2020.
Malmöbor har under året kunnat ta del av kultur i stadens olika områden tack vare en omställning till mer
uppsökande verksamhet. Den kulturella allemansrätten för Malmös barn och unga har så klart inte kunnat
utvecklas på samma sätt som under ett normalår, men några planerade förändringar har kunnat
genomföras vilket haft en positiv effekt och bidragit till att stärka barns tillgång till kultur. T ex har fler
barn fått tillgång till kulturaktiviteter på loven tack vare ett samordnat lovutbud. Barn med
funktionsnedsättning har också i större utsträckning erbjudits kulturaktiviteter både på skol- och fritid
genom riktade satsningar från bland annat Kulturskolan. Fler barn, unga och vuxna har tagit del av olika
kulturverksamheter digitalt då den digitala utvecklingen har eskalerat under pandemin.
Malmös unga vuxna har fått ökade möjligheter till skapande och delaktighet i stadens kulturliv genom
Kulturdriven utveckling med satsningar på särskilda kulturstöd för unga och fler möjligheter till skapande
inom efterfrågade konstformer såsom dans och film.

Kulturnämnden har under året även tagit ett stort steg för att stärka kulturens roll i stadsutvecklingen.
Möjligheten till ett nytt bibliotek i Hyllie utreds och arbetet med ombyggnaden av Rosengårdsbiblioteket
är i full gång. Samarbetet har också stärkts med flera viktiga förvaltningar såsom Fastighets- och
gatukontoret samt Stadsbyggnadskontoret.
Årets många utmaningar med inställda arrangemang och begränsningar i verksamheternas tillgänglighet,
färre besök, intäktsbortfall samt omprioriteringar av resurser till krishantering har självklart haft en negativ
effekt för Malmöbornas tillgång till och möjligheter att ta del av kultur. Det kraftfulla omställningsarbetet
har dock mildrat de negativa konsekvenserna. Det går inte att jämföra kulturens utveckling under 2020
med ett normalår utan vi behöver istället sätta årets insatser i relation till de negativa konsekvenser som
pandemin hade kunnat få för Malmöborna och Malmös kulturliv om kulturnämnden inte genomfört ett
kraftfullt omställningsarbete. Sett ur detta perspektiv så har kulturen fortsatt att utvecklas och samarbeten
både inom organisationen och med andra förvaltningar och externa aktörer har stärkts. Sammantaget är
därför utvecklingen av kulturnämndens verksamhet under året god och nämndens verksamhet som helhet
har också stärkts av den prövning som pandemin inneburit och kommer innebära för överskådlig tid
framöver.

Ordinarie verksamhet trots pandemin
Pandemin har inneburit stora förändringar i Malmös kulturliv, försvårat delar av kulturnämndens
grunduppdrag och i stor utsträckning påverkat stadens kulturutbud. Viss verksamhet, som exempelvis
större arrangemang har fått ställas in i sin helhet, medan annan verksamhet har kunnat bibehållas om än i
kraftigt förändrad och anpassad form. Under hösten innebar också restriktionerna att flera av
kulturnämndens verksamheter stängdes ned. Mer långsiktiga ambitioner och satsningar har fått stå tillbaka
till förmån för hantering av det mest akuta. Det fria kulturlivet har också drabbats hårt av pandemin med
inställda uppdrag och minskade intäkter. Totalt sett har pandemin fått stora konsekvenser för
Malmöbornas tillgång till och möjlighet att ta del av kultur i staden och därför inneburit en negativ
avvikelse i relation till den planering som genomförts för året.
Detta till trots så har kulturnämndens verksamheter lyckats upprätthålla den ordinarie verksamheten och
anpassa den för att, så långt det varit möjligt, säkerställa en god och likvärdig tillgång till kultur för
Malmöborna. De verksamheter som har besöksräknare (biblioteken, konsthallen, konstmuseet, museet,
Returen och stadsarkivet) har gemensamt tagit emot nästan två miljoner besökare, vilket får sägas vara
väldigt bra utifrån omständigheterna. Bedömningen är därför att kulturnämndens verksamheter under året
uppfyllt sitt grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning.
Trygg verksamhet utifrån Malmöbornas förändrade behov
En stor utmaning för kulturnämndens verksamheter under året har varit att anpassa öppethållandet för att
bidra till minskad smittspridning. Målet har varit att restriktionerna ska drabba Malmöbornas tillgång till
kultur i så liten utsträckning som möjligt samtidigt som en trygg verksamhet säkerställs ur
smittskyddsperspektiv. Detta har medfört kraftiga begränsningar i verksamheterna vilket inneburit en
försämrad tillgång till kultur för Malmöborna.
Samtidigt har kulturens betydelse blivit väldigt tydlig i takt med att många verksamheter stängts ned och
isoleringen ökat. För många är ett besök på någon av Malmös kulturinstitutioner en del av vardagen och
för en del Malmöbor kan dessa besök vara den enda sociala kontakt som en har. När en större andel
människor plötsligt står arbetslösa och många stödfunktioner stänger ner fyller kulturella mötesplatser en
viktig funktion. Till exempel har Malmös bibliotek en viktig demokratisk roll för människors behov att
söka objektiv information, skriva CV och få hjälpa med digitala och analoga behov.
Kulturnämndens verksamheter har under året haft stora svårigheter att tillgodose Malmöbornas behov.
Den anpassning av verksamheten som gjorts har trots detta mildrat pandemins negativa effekter.
Kulturnämndens lokaler - både interna och publika - har ”säkrats” genom bland annat handsprits-

stationer, plexiglasskydd, informationsskyltar och utökad städning samt att möbler och publika datorer har
glesats ut.
Redan under våren anpassades öppettiderna och antalet samtida besökare begränsades. Ambitionen har
hela tiden varit att säkerställa tillgången till lagstiftad verksamhet som bibliotek och verksamhet för barn
och unga, som exempelvis Allaktivitetshusen och Arena 305. Under våren kunde till och med
öppettiderna utökas för vissa verksamheter för att bättre möta barn, unga och vuxna Malmöbors
förändrade behov. Bland annat utökade Arena 305 sina öppettider, något som var mycket uppskattat
bland besökarna som uttryckt att det är underbart att det går att utöva det intresse som betyder så mycket i
livet trots rådande omständigheter. Andra institutioner och mötesplatser som exempelvis
Allaktivitetshusen och Malmö stadsarkiv behöll länge sina ordinarie öppettider, men med anpassad service
utifrån gällande restriktioner. Under hösten kom dock hårdare restriktioner vilket innebar att
verksamheterna Arena 305, ReTuren, Malmö stadsarkiv, Malmö konsthall, Malmö konstmuseum, Malmö
museer och Naturum Öreseund stängdes tillfälligt. Kulturskolan gick över till distansundervisning. Strax
innan jul utökades restriktionerna och omfattade en kort period även biblioteken som höll stängt från den
19:e december för att sedan öppna igen den 7 januari 2021. Även skolbesök som många av
kulturnämndens verksamheter gör i syfte att nå fler barn och unga i Malmö har behövt ställas in.
För att möjliggöra för Malmöbor att ta del av kulturverksamhet under mer säkra former och minska risken
för smittspridning har kulturnämndens verksamheter under året även arbetat mer uppsökande. Ett
exempel är Sommarscen Malmö, som hade ett i stort sett färdigt program för säsongen då restriktionerna
infördes. Efter ett stort omställningsarbete lyckades Sommarscen ställa om arrangemangen så att endast
17% behövde ställas in. Resten genomfördes i ny form eller bokades om till nästa år. Anpassningarna
resulterade i bland annat digitala arrangemang, balkongkonserter för seniorboenden, samt att barn- och
familjeprogrammet ställdes om till föreställningar på förskolor och fritidshem. Det anpassade utbudet kan
inte fullt ut sägas ersätta det planerade programmet, men har ändå inneburit att många barn, unga och
vuxna kunnat ta del av ett kulturutbud under denna speciella pandemisommar.
Kulturnämndens verksamheter har även möjliggjort för Malmöbor att ta del av viss verksamhet hemifrån.
Till exempel så har Biblioteken i Malmö ökat antalet möjliga utlån då det gäller e-media och den digitala
streamingtjänsten för film. Detta har lett till en ökning av utlån av e-böcker och e-ljudböcker med 43%
respektive 39%. Film har streamats 61% mer jämfört med föregående år. Biblioteken har även tillfälligt
tagit bort förseningsavgifter, samt infört så kallade ”Take away-bokpåsar”, en möjlighet att via telefon eller
mejl, beställa böcker som packas av personal och hämtas upp på eller utanför biblioteket, alternativt
levereras hem till låntagaren. För att uppmärksamma och tillgängliggöra alla dessa tjänster genomfördes
under våren en kampanj ”Hemma? Biblioteket finns där du är” som innebar att samtliga bibliotekstjänster som
går att ta del av hemifrån samlades på en gemensam webbsida, bland annat just e-böcker, e-ljudböcker,
film-tjänsten Cineasterna, men också digitala tidningar och tidskrifter.
Malmöborna har, under omständigheterna, fått en rikare och mindre isolerad tillvaro tack vare den
kraftsamling och uppväxling som gjorts när det gäller det digitala utbudet av arrangemang. Utbudet har
innefattat allt ifrån digitala språkcaféer, författarsamtal, konserter, föreläsningar, visningsguider för
utställningar till mer sociala aktiviteter som pysselstunder och digitala caféer. En gemensam tjänst,
Kulturakuten, har också startats på nätet genom vilken Malmö stads breda kulturliv, presenteras rakt in i
Malmöbornas digitala enhet. Flera tusen Malmöbor har deltagit i digitala arrangemang och filmade
arrangemang har hundratusentals visningar sammanlagt.
Samtidigt bör det understrykas att de digitala arrangemangen inte fullt ut kan sägas ersätta verksamhet på
plats. Att, tillsammans med 400 andra, möta sin favoritförfattare på biblioteket eller att som 8-åring stå på
den stora scenen på Malmö live och tillsammans med sina kompisar sjunga för en fullsatt konsertsal i
2:ornas kör, eller att krypa in i ett mysigt sagorum tillsammans med andra barn och andäktigt lyssna till
bibliotekarien som berättar en spännande saga, är inte samma sak som att sitta framför datorn hemma.
Men i en tid av isolering har omställningen till digitala arrangemang ändå gjort att Malmöbor och andra
intresserade under året kunnat ta del av över 300 arrangemang som erbjudits i en rad olika digitala kanaler
– via förvaltningens webbplats och på sociala plattformar som facebook, instagram och youtube. Ett
utbud som inte hade existerat under 2020 om det inte hade kunnat erbjudas digitalt.

Negativ besöksutveckling
Trots snabba och innovativa omställningar så har restriktionerna inneburit att färre Malmöbor besökt
Malmö stads kulturinstitutioner och verksamheter. Minskningen har varit extra stor i vissa grupper. Ett
exempel på detta är Malmö konsthall där turister och personer från LSS-boenden i princip helt försvunnit
som besöksgrupper under året. Den kraftigt negativa besöksutvecklingen under året har också påverkat
verksamheternas biljettintäkter. Malmö stadsarkiv har sett en minskning av antalet besökare med 28%.
Malmö museer hade fram till mitten av mars en betydande publikökning, men Slottsholmen hade totalt
under året en minskning av antalet besök på 51% jämfört med 2019.
Stöd till Malmös fria kulturliv
Malmös fria kulturliv har drabbats hårt av pandemin med färre bokningar och minskade intäkter som
följd. Situationen för det fria kulturlivet är allvarlig och det har varit prioriterat för kulturnämnden att
ekonomiskt stötta Malmös kulturaktörer för att mildra de negativa effekterna.
Genom ett omfattande krisstöd har kulturaktörer och studieförbund fått bättre möjligheter att arbeta
vidare med säkra arrangemang för mindre grupper, digital kommunikation och andra anpassade lösningar,
liksom med att förbereda verksamheten inför en normalisering av läget. För enskilda kulturskapare har
detta extra stöd gett utrymme för ett fortsatt konstnärligt arbete, trots att uppdrag och intäkter till stor del
uteblivit under året.
Kulturnämnden har fördelat extra, coronarealaterat kulturstöd i två omgångar, både till organisationer och
i form av arbetsstipendier, totalt har stödet uppgått till 19 mkr. Stödet har dels finansierats genom en
omprioritering av nämndens resurser, dels av extra medel från kommunfullmäktige.
Nya innovativa former för att bedriva verksamhet
En positiv effekt av den snabba omställning som kulturnämndens verksamheter tvingats till på grund av
pandemin är att en rad nya och innovativa lösningar på kort tid utvecklats och testats i skarpt läge, inte
minst när det gäller digitala tjänster och service. Ännu har dessa lösningar inte kunnat utvärderas fullt ut
men bedömningen är att åtminstone några av dem har potential att leva vidare i någon form efter
pandemin då de inneburit en tydlig förbättring i service för Malmöborna.

Resultat och effekter
I en tid då pandemin på många sätt utmanat barns och ungas rättigheter och skillnaderna i staden blivit allt
mer synliga har även möjligheten att likvärdigt delta i meningsskapande sammanhang försvårats. Tillgång
till trygga och meningsfulla fritidsaktiviteter har till viss del bibehållits tack vare att barn- och
ungdomsverksamhet prioriterats och hållits igång. Områden med extra stora behov, där till exempel
barnfattigdomen är som störst, har identifierats och kulturaktiviteter har erbjudits med större spridning
vad gäller målgrupp, geografi och tidpunkt. För barn och unga i områden där närvaro av fritids- och
kulturaktiviteter saknas har skyddsfaktorer stärkts genom nya samarbeten med lokala aktörer.
Barn och unga har fått göra sin röst hörd, bland annat genom Ung Livsstilstudien där 7000 unga
Malmöbor skildrat sin livssituation. Förskolebarn och elever i grundskola och gymnasiet har genom
samtal, intervjuer och enkäter varit delaktiga i arbetet med att ta fram en långsiktig struktur för dialog
inom den kulturella allemansrätten.
När nämndmålet delas upp i; ta del av, påverka och själva skapa, kan slutsatsen dras att det är delen påverka
som fortsatt behöver stärkas. Ambitionerna är höga och under 2021 ska strukturer för barns och ungas
delaktighet och inflytande komma på plats. Stora framsteg har gjorts inför framtida förflyttning mot
måluppfyllelse men pandemin har under året medfört märkbart negativa effekter vad gäller barns och
ungas kulturella allemansrätt. Sammantaget är bedömningen att en liten förflyttning mot måluppfyllelse
under året skett.
Exempel på tongivande insatser som genomförts under året:
Kulturaktiviteter på lov och fritid
Barn och unga i Malmö har – på fler platser och i fler åldersgrupper – kunnat ta del av varierade och
kvalitativa lovaktiviteter. Detta tack vare att kulturförvaltningen etablerat en central lovsamordning och
därmed för första gången haft en helhetssyn på utbudet. Kulturförvaltningens satsning på lovaktiviteter
kompletterar skolförvaltningarna väl genom att erbjuda barn och unga aktiviteter och sociala sammanhang
i deras närmiljö då skolorna är stängda. Trots restriktioner och begränsningar i deltagarantal fick barn och
unga delta i kulturupplevelser på bland annat förskolor, fritidshem och fritidsgårdar, tack vare kreativitet,
lösningsfokus och samverkan i planeringen av utbudet. Under sommarlovet erbjöd kulturförvaltningen
ca 520 evenemang och cirka 12 500 barn deltog.
Fler unga Malmöbor har fått möjlighet till en meningsfull fritid bland annat genom workshops och camps
i streetdance, musikproduktion, låtskrivning och rap i Malmö kulturskolas nya koncept MAKE IT. Här
knyts personliga kontakter med tonåringar på de arenor där de redan vistas - fritidsgårdar, allaktivitetshus,
skolor och köpcenter. Under sommaren och hösten har unga Malmöbor 15-25 år, bidragit med bilder och

texter på temat "Mitt Malmö" till Malmö konsthalls kalender för 2021.
Kultur på fler platser
Kulturförvaltningens verksamhetsmått visar att 130 000 barn och unga i Malmö under året mötts av drygt
4000 olika arrangemang och aktiviteter med stor spridning i staden. Detta är höga siffror med tanke på de
restriktioner och begränsningar verksamheterna varit tvungna att förhålla sig till. Fler barn och unga som
annars inte når stadens kulturinstitutioner har getts tillgång till kultur då kulturnämndens verksamheter i
större utsträckning arbetat uppsökande och på nya platser nära Malmöborna. Bland annat samarbetar
Malmö konsthall med Hela Malmö och Fryshuset. Konstmaterialpåsar har delats ut via områdesbibliotek
och fritidsgårdar. En konstlots har anställts i syfte att nå ut till fler genom att i dialog med föreningar och
individer öka inkludering och graden av angelägenhet. Under hösten utökade kulturskolan utbudet för
barn och unga med funktionsvariationer.
Under året har stort fokus legat på att identifierat platser med extra stora behov, såsom socioekonomiska
utmaningar, andel barn och befintlig tillgång till kultur- och fritidsverksamhet. Arbetet har bland annat
resulterat i en tioårig utvecklingsplan för nyetablering av allaktivitetshus samt planering för uppstart av El
Sistema på Johannesskolan.
Barnets rätt till kultur
Tillförsäkrandet av barnets rättigheter har under året ytterligare ökat bland annat genom att
kulturförvaltningens resurser genomlysts utifrån ett barnrättsperspektiv samtidigt som förvaltningens
samlade utbud på skoltid har kartlagts. Resultatet ska framöver säkerställa barnrätten utifrån prioriteringar
i budget samt garantera ett jämt och kvalitativt utbud under barnets hela förskole- och skoltid. Framsteg
har även gjorts i samverkan med övriga förvaltningar. Bland annat har det arbete som 2019 startades med
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen resulterat i strukturerad kommunikation med
kulturombuden på stadens gymnasieskolor, vilket banar väg för gymnasieelevernas deltagande i den
kulturella allemansrätten.

Resultat och effekter
Malmös barn, unga och vuxna har under året kunnat ta del av konst och kultur oavsett i vilket område de
bor. Genom ett mer uppsökande arbete har den kulturella närvaron runt om i staden stärkts vilket bidragit
till stadens attraktivitet och verkat trygghetsskapande för Malmöbor. Flera strategiskt viktiga steg har
också tagits för att stärka kulturens roll i stadsutvecklingsprocesser och öka konstens närvaro i det
offentliga rummet.
Men pandemin har också inneburit avsevärda förändringar i Malmös kulturliv och påverkat stadens
kulturutbud negativt i stor utsträckning, framför allt när det gäller kulturarrangemang som är ett viktigt
verktyg för att nå ut till fler Malmöbor på fler platser i staden. När större arrangemang förbjöds sattes
mycket av den planerade verksamheten ur spel. Tack vare ett stort omställningsarbete har nya arenor för
Malmöborna att ta del av kultur på skapats - digitalt och i form av mer uppsökande verksamhet - och
restriktionernas negativa inverkan på Malmöbornas tillgång till kultur har därmed kunnat mildras.
Sammantaget är bedömningen att kulturnämndens verksamheter gjort en liten förflyttning mot
måluppfyllelse och insatserna nedan är exempel på vad som möjliggjort den förflyttning som har skett
under året.
Exempel på tongivande insatser som genomförts under året som inneburit en förflyttning mot
nämndmålet:
Kultur i hela Malmö:
Malmöbor har under året tagit del av kultur i nya oväntade former och på nya platser – runt om i hela
Malmö. Många arrangemang och aktiviteter för barn, unga, vuxna och äldre har skett utomhus med låga
trösklar för delaktighet och med stor spridning i stadens områden. Den isolering som många upplevt
under pandemin har mildrats och Malmöbor som kanske inte vanligtvis besöker kulturinstitutionerna har
fått nya upplevelser då Sommarscens programpunkter förlades till exempelvis förskolor, fritidsgårdar och
innergårdar där balkongkonserter arrangerades. Boende eller besökare i Kroksbäck, Hyllie och
Dragörkajen har fått möta ett mobilt bibliotek i sin närmiljö när Biblioteken i Malmö besökte dessa och
fler platser med lådcyklar. Barn och unga i framför allt områden med socioekonomiska utmaningar har fått
nya kunskaper när Malmö muséers Vattenvetarna besökt deras område och väckt nyfikenhet kring miljöoch vattenfrågor.
Mer konst och kultur i en växande stad:
Kulturnämnden har under året tagit ett stort steg för att stärka kulturens och konstens roll i
stadsutvecklingen. Samarbetet har stärkts med flera viktiga förvaltningar såsom Fastighets- och
gatukontoret (FGK) och Stadsbyggnadskontoret (SBK), samtidigt som nämnden också tagit en aktiv roll i
pågående stadsutvecklingsprocesser i t ex Sofielund och Hyllie. Under hösten har ett arbete påbörjats för
att utreda möjligheten till ett nytt bibliotek i Hyllie. Samtidigt är arbetet med ombyggnaden av
Rosengårdsbiblioteket i full gång. Det nya biblioteket ska vara klart 2022. Under 2020 har också en tioårig
utvecklingsplan för Allaktivitetshusen tagits fram i syfte att fler Malmöbor framöver ska få tillgång till
verksamheten i sitt närområde.
Konsten i det offentliga rummet
Genom konsthallens projekt Konstlyftet 2.0 har funktionsvarierade personer i daglig verksamhet fått
möjlighet att, tillsammans med professionella konstnärer, skapa en permanent konstnärlig gestaltning av
ett flerfamiljshus i kvarteret Trevnaden i Sofielund. Projektet, som fortsätter under 2021, genomförs i
samverkan med MKB och funktionsstödsförvaltningen och syftar till att ta fram ett format för delaktighet
som stärker konstens närvaro i staden och ger plats åt fler röster.

Ett förvaltningsövergripande samarbete med bland annat Fastighets- och gatukontoret har inletts under
året i syfte att utarbeta en gemensam strategi för att stärka den offentliga konstens närvaro i staden.
Tryggare bibliotek för Malmöborna:
Under 2020 har tryggheten för stadens biblioteksbesökare stärkts, både vad gäller hanteringen av de
konflikter och det ”stök” som ibland uppstår på biblioteken, men också när det gäller t ex unga kvinnors
möjligheter att göra anspråk på biblioteksrummet och förutsättningarna för alla Malmöbors att känna sig
välkomna. Nya mötesformer och metoder har använts för att fånga upp problem i bibliotekens miljöer
och samla in synpunkter från besökare och personal för att snabbt kunna göra justeringar efterhand.
Kompetensutveckling med fokus på nationella minoriteter och hbtq-frågor med ambitionen att öka
tryggheten för och inkluderingen av dessa grupper har genomförts och närvaron av väktare i
biblioteksrummet har utökats för att motverka stökiga konfliktsituationer.

Resultat och effekter
Att skapa likvärdiga möjligheter till deltagande, inflytande och medskapande i stadens kulturliv är
ryggraden i kulturförvaltningens verksamheter. Pandemin har avsevärt begränsat människors möjligheter
att delta i meningsskapande sammanhang. Samtidigt har behovet av kultur och mötesplatser tydligt visat
sig i denna tid av osäkerhet och isolering. För vissa Malmöbor är besöken på kulturnämndens
mötesplatser den enda sociala kontakt en har. Därför har det varit extra viktigt att, i möjligaste mån,
anpassa och ställa om för att hålla öppet och fortsätta med språkfrämjande och delaktighetsskapande
aktiviteter. Malmöbor har uttryckt sin uppskattning och framhållit kulturen som en viktig positiv motvikt i
tider av oro.
Ökad digitalisering av verksamhet och tjänster har förenklat för barn, unga och vuxna att ta del av kultur.
Genom digital utveckling har även nya målgrupper nåtts. Den digitala framryckning som pandemin
inneburit har delvis medfört bättre och snabbare service för Malmöborna, men det ska understrykas att
den digitala verksamheten och tjänsterna inte ersätter verksamhet på plats. Inte alla har möjlighet att ta del
av kultur digitalt vilket medför att vissa grupper drabbas hårdare än andra av omställningen – något som
försvårar arbetet med att säkra likvärdig tillgång. För många människor, inte minst barn och unga, är det
personliga mötet väldigt viktigt, liksom samtalen med andra besökare och deltagare.
Kulturnämndens verksamheter har i större utsträckning än tidigare baserat sin planering och sina
prioriteringar på kunskap utifrån socioekonomisk statistik i syfte att, på sikt, bättre nå de Malmöbor som
inte nås idag.
Sammantaget är bedömningen att kulturnämndens verksamheter, utifrån rådande omständigheter, gjort en
stor förflyttning mot måluppfyllelse. Insatserna nedan är exempel på vad som möjliggjort förflyttningen.
Exempel på tongivande insatser som genomförts under året som inneburit en förflyttning mot
nämndmålet:
Nya vägar till kulturen
För många nyanlända har kulturnämndens mötesplatser fyllt en viktig funktion när det gäller att hitta ett

sammanhang, en väg in i samhället och att utveckla sin svenska. Den digitala tjänsten Världens bibliotek
riktar sig till medborgare med annat modersmål än svenska och har under 2020 haft särskilt fokus på barn,
unga och deras föräldrar.
Ungas kunskap om och deltagande i scenkonst har stärkts via AKT, ett samarbetsprojekt mellan
allaktivitetshusen och Malmö Opera. Genom att fungera som kulturellt nav har allaktivitetshusen spridit
kultur både till och från närområdena. Barns möjlighet till kunskap om natur samt deras deltagande i
Malmö museers utbud har ökat genom allaktivitetshusens samarbete med Malmö museers Vattenvetarna.
Fler barn och unga har deltagit i kreativt skapande genom Malmö konsthall som anordnat verkstäder på
flera områdesbibliotek och på Varda i Rosengård. Utomhusaktiviteter har också lockat nya
spontanbesökare till konsthallen. Biblioteken i Malmö har genomfört aktiviteter för barn och unga i syfte
att skapa relationer med barn i närområdet och etablera biblioteken som en naturlig plats för lustläsning på
fritiden.
Kultur för äldre
Äldre Malmöbor har fått tillgång till kultur på nya sätt, bland annat i form av quiz och stadsvandringar.
Fyra adventsfilmer har, genom Malmö stadsarkivs samordning, spelats in av kulturförvaltningens
avdelningar samt bolagen. Filmerna har tagits mycket väl emot av stadens äldre och har ett stort antal
visningar på samlingswebben ”Kultur för äldre” som under året lanserats i samarbete med hälsa- vård- och
omsorgsförvaltningen. Kulturförvaltningens arbete gentemot äldre har stärkts genom detta samarbete,
men också genom en ökad samordning inom kulturförvaltningen vilket på sikt kommer öka tillgången till
kultur för Malmös äldre.
Digital omställning
Malmöbor har under året kunnat ta del av en rad digitala tjänster tack vare att kulturnämndens
verksamheter anpassats och ställts om. Den digitala omställningen har varit framgångsrik - nya målgrupper
har nåtts och kreativa lösningar har skapats, samtidigt som den digitala klyftan, åtminstone för vissa
grupper såsom gymnasie- och SFI-elever motverkats. Innan mötesplatsfunktionen pausades i höstas gavs
gymnasie- och SFI-elever, via biblioteken och mötesplatser som ReTuren, ökade förutsättningar att ta del
av distansundervisning via tillgång till teknik, digital kompetens och lugna och trygga studieplatser. De
cirka 3400 eleverna på Malmö kulturskola har kunnat fortsätta sina kurser genom digital
distansundervisning. Omställningen har även inneburit en väsentlig höjning av den digitala kompetensen
inom organisationen, vilket på sikt kan leda till ökad digital tillgänglighet för Malmöborna. Fler
medborgare följer och interagerar med kulturnämndens verksamheter via sociala medier och digitala
aktiviteter. T ex har Malmöbor erbjudits digitala visningar av Malmö konstmuseums utställningar med
presentationer av konstnärerna på sociala medier.

Resultat och effekter
Pandemin har slagit hårt mot kulturen. Begränsningar i publikantal och reseförbud har kraftigt minskat
stadens besöksnäring och turism. Många inställda kulturarrangemang och utställningar som normalt skulle
locka ett stort antal besökare till Malmö, i kombination med stängda kulturinstitutioner, har haft en
negativ påverkan på verksamheternas möjlighet att arbeta enligt planering och bidra till målet. Därtill har
Malmös fria kulturliv drabbats hårt av pandemin, vilket bidragit negativt till stadens attraktivitet under året.
Samtidigt har stora insatser gjorts för att motverka pandemins negativa effekter. Under 2020 har flera
viktiga steg tagits för att stärka Malmö som en kreativ och attraktiv kulturstad.
Sammantaget är dock bedömningen att kulturnämndens verksamheter gjort en liten förflyttning mot
måluppfyllelse och insatserna nedan är exempel på vad som möjliggjort den förflyttning som har skett
under året.
Exempel på tongivande insatser som genomförts under året som inneburit en förflyttning mot
nämndmålet:
Omställning av arrangemangsverksamheten och strategiskt utvecklingsarbete:
Många av de större utställningar och arrangemang som kulturnämndens verksamheter årligen erbjuder och
som bidrar till stadens attraktivitet har, på grund av pandemin, ställts in eller ställts om till digitala
versioner. Ett exempel på arrangemang som genomförts digitalt är Stadsbibliotekets Författarscen. Även

Sommarscen Malmö har genomfört ett flertal arrangemang digitalt, bland annat allsång. En stor andel av
tittarna, runt 70%, följde inte Sommarscen på Facebook sedan tidigare vilket antagligen beror på delningar
och interaktion som spritt filmerna utanför ursprunglig följarskara.
Exempel på utställningar och arrangemang som kunnat genomföras, trots pandemin, och som lockat stor
publik är utställningarna Shapeshifters på Malmö konstmuseum och konstnären Hassan Sharifs utställning
på Konsthallen.
Utställningen Shapeshifters handlade om tillståndet för livet på jorden och utforskade, med konstens hjälp,
olika idéer om samtiden och hur vi kan förhålla oss till de förändringar som går oss till mötes. Den väckte
både oro och tilltro, samt uppmanade till nya sätt att tänka om framtiden. Visningar av utställningen
genomfördes digitalt. Hassan Sharifs utställning I Am The Single Work har under hösten och vintern
besökts av 36 000 personer. Med utställningen har konsthallen nått ut till nya besökare, framför allt
arabisktalande Malmöbor, med både visningar, workshops och audioguide på arabiska.
Under året har ett förvaltningsgemensamt, strategiskt utvecklingsarbete påbörjats för att skapa en bättre
samordning av arrangemang, både inom förvaltningen men också med andra förvaltningar. Möjligheten
att rikta insatser till de områden i staden där kulturell närvaro saknas ska därmed stärkas. Stort fokus läggs
under 2021 på World Pride och arrangemang inom ramen för öppna Malmö.
Malmö Kulturhuvudstad 2029
Kommunstyrelsens har under hösten sagt ja till en fördjupad utredning kring Malmö stads
ansökningsprocess om att bli kulturhuvudstad 2029. Att bli kulturhuvudstad skulle innebära positiv
utveckling för staden, stadsmiljön, besöksnäringen och för alla Malmöbor. Det skulle ge Malmöborna
större möjligheter till deltagande, medskapande och inflytande i kulturlivet samt öka samarbetet med
lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Blir Malmö kulturhuvudstad 2029 får vi en unik
möjlighet att bredda tillgången till kultur och möjligheten att utöva den.
Nytt konstmuseum
Idag kan Malmöborna endast ta del av en mindre del av konstmuseets samlingar då lokalerna är små med
brister i inomhusklimatet. Behovet av nya lokaler är stort. En utredning om möjliga lokaliseringsalternativ
och kostnader initierades därför av kulturnämnden och under året godkände nämnden underlaget.
Ärendet skickades vidare till kommunstyrelsen som beslutade om en fördjupad utredning utifrån två av de
tre olika föreslagna alternativen för etablering av ett nytt konstmuseum: i cityläge och i
omvandlingsområde utanför centrum. Den fördjupade utredningen ska återrapporteras till
kommunstyrelsen senast under andra kvartalet 2021. Ett nytt konstmuseum är en kommunövergripande
angelägenhet, ett stadsutvecklingsprojekt och en potentiell långsiktig strategisk investering för Malmö stad
och kulturnämnden ser fram emot att arbeta vidare med frågan under 2021.

Resultat och effekter
Malmös fria kulturliv har drabbats hårt av pandemin och situationen är allvarlig. Kulturnämnden har
under året arbetat intensivt med ekonomiskt stöd till det fria kulturlivet, vilket gett möjligheter till fortsatt
konstnärligt arbete trots de djupt negativa effekterna till följd av pandemin. 2020 har för stadens
kulturutövare varit ett år av kris och trots kulturnämndens stora insatser kommer pandemins påverkan få
stora negativa följder framöver.
Under året har en rad andra insatser genomförts som stärker infrastrukturen för Malmös fria kulturliv.
Nya stödformer har tagits fram och digitala tjänster tillgängliggjorts för att förenkla ansökningsförfarandet
för kulturaktörer.
Sammantaget är bedömningen att kulturnämndens verksamheter, utifrån omständigheterna, i stor
utsträckning har bidragit till att uppfylla målet.
Exempel på tongivande insatser som genomförts under året:
Extra kulturstöd till följd av pandemin
Extra coronarelaterat kulturstöd har fördelats i två omgångar, både till organisationer och i form av
arbetsstipendier. Under våren fördelade kulturnämnden 4 mkr till kulturorganisationer och enskilda
kulturskapare i Malmö. Behovet var då mycket stort och ansökningarna uppgick totalt till 16 mkr. Inför
hösten förstärktes därför stödet och kommunfullmäktige tilldelade kulturnämnden ytterligare 15 mkr för
coronarelaterat stöd till fria kulturlivet. Kulturnämnden har även gett hyresreduceringar för kvartal två och
tre där andra kvartalet finansierades av staten och tredje kvartalet av kulturnämnden. Kulturnämndens
stöd har kompletterat statliga och regionala medel som delats ut till kulturaktörer i Malmö. Genom detta
omfattande krisstöd har kulturaktörer och studieförbund fått bättre möjligheter att arbeta vidare med
säkra arrangemang för mindre grupper, digital kommunikation och andra anpassade lösningar, liksom med

att förbereda verksamheten inför en normalisering av läget. För enskilda kulturskapare har extra stöd gett
utrymme för fortsatt konstnärligt arbete, trots att uppdrag och intäkter till stor del uteblivit under året.
Hanteringen av det extra stödet har gett kulturförvaltningen breddade kontaktytor mot nya grupper av
kulturaktörer, vilket är en tillgång i det fortsatta arbetet med det ordinarie kulturstödet.
Nya former av kulturstöd
Under året har två nya former av kulturstöd tagits fram för att bidra till inkludering och medskapande och
stärka kopplingen till stadens arbete mot ökad social och kulturell hållbarhet. Professionella kulturaktörer
som vill arbeta tillsammans med Malmöbor och civilsamhälle i konstnärligt medskapande kan söka det nya
projektstödet. Genom att förenas i gemensamt intresse för en konstform eller ett socialt engagemang kan
kulturen bli mer närvarande i vardagen och leda till att fler är med och skapar och tar del av utbudet. Det
andra stödet är ett stipendium där unga Malmöbor 18–25 år uppmuntras till kreativitet, utveckling och
delaktighet. Här ingår rådgivning och coaching för att ge unga utan kontakter en möjlighet till förankring
inom kulturlivet. På sikt ska det också leda till en breddad rekrytering till de konstnärliga
yrkesutbildningarna.
Kulturdriven utveckling
Under 2020 har kulturnämnden fokuserat extra på stärkt kulturdriven utveckling för Malmös unga vuxna.
Genom konkreta arbetsmetoder för mångfald och inkludering ska fler unga Malmöbor framåt ges
möjlighet till arbetstillfällen, mentorskap och nätverk för att kunna verka som kulturaktörer i staden
samtidigt som representationen på kulturförvaltningen ska öka. Film och dans är de konstformer som
hamnar i topp när de unga själva får välja. Därför kommer film och dans ges extra utrymme i satsningen.
Under året har grunder lagts för att 2021 starta ett mentorskapsprogram för Ung Film Malmö. Utifrån
initiativ från ungdomar som under sommaren deltog i Ung i Sommarpraktik kommer under 2021 en
vikariebank för unga Malmöbor Ung i City att startas.
”En arbetsplats är en form av mötesplats där man kan knyta kontakter eller skapa vänner samtidigt som plånboken,
staden och cv:et mår bra. Även de som inte tar plats i skolan eller hemma kan här få en chans att få en neutral start för
varje jobb och möjligheten att visa vem man är. Man kan se det som en möjlighet att öva inför framtiden men också ett bra
sätt att komma ut från hemmet och träffa nya människor vilket är bra för ungdomars psykiska hälsa. ” (citat ur
idéförslag till Ung i City från två unga Malmöbor)
Flera exempel på utvecklande Ung i Sommarpraktikplatser genomfördes under sommaren. Bland annat
fick 74 ungdomar praktik som läsambassadörer där de agerade läsfrämjande för barn runt om i staden. På
Malmö museer genomfördes hållbarhetslaboratorium kring Wisdome där ungdomar involverades i
hållbarhetsfrågor. 28 ungdomar skapade en podcast med egna sommarprat under Malmö kulturskolas
ledning. Med ämnen som berör allt från ohälsa och rasism till flykt och höjdrädsla fick lyssnarna en unik
inblick i unga Malmöbors liv och tankar.

Resultat och effekter:
Under året har Malmöbornas möjligheter att vara medskapare av stadens framtida kulturarv ökat genom
kulturförvaltningens medvetna och inkluderande arbete med att bevara, utveckla och tillgängliggöra
Malmös moderna kulturarv.
Pandemin har dock inneburit att ett flertal planerade utställningar och aktiviteter ställts in, vilket påverkat
möjligheten till måluppfyllelse negativt. Några nya insatser och arbeten har dock satts igång vilka på sikt
ska ge fler Malmöbor möjlighet till identifikation med staden de lever i. Sammantaget är bedömningen att
kulturnämndens verksamheter har gjort en liten förflyttning mot måluppfyllelse och insatserna nedan är
exempel på vad som möjliggjort den förflyttning som har skett under året.
Exempel på tongivande insatser som genomförts under året som inneburit en förflyttning mot
nämndmålet:
Dawitt Isaak-biblioteket
Under 2020 öppnades Sveriges och kanske världens första dedicerade bibliotek med inriktning på
förbjuden litteratur, Dawit Isaacbiblioteket, på Malmö stadsarkiv. Genom detta bibliotek får Malmöborna,
på en samlad plats, tillgång till kulturarv i form av litteratur som annars är svårtillgänglig och utspridd,
samt en ny arena för diskussioner och samtal om yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Dawit Isaakbiblioteket samlar förbjudna eller censurerade böcker alla skrivna av människor som tystats, hotats,
fängslats eller tvingats i exil på grund av sina ord. Det nationella och internationella genomslaget för Dawit
Isaak biblioteket har varit överväldigande och utvecklingen av biblioteket är av högsta prioritet under åren
som kommer.
Konsthallen skapar kulturarv tillsammans med äldre Malmöbor

Boende på Malmös äldreboenden har fått möjlighet att dela med sig av sina kulturminnen i workshopar
som personalen på boendena själva kunnat hålla i utifrån ett gediget material och diskussionsunderlag som
konsthallen tagit fram. Materialet har delats ut till Malmös samtliga äldreboenden, totalt 155 avdelningar.
Lättillgänglig information om Malmös stadsdelars historia
Under 2020 har Malmöborna fått lättillgänglig information om Kirsebergs/Segevångs och
Lorensborgs/Kroksbäcks historia i form av två häften som delats ut till samtliga boende i stadsdelarna
samt till intresserade Malmöbor via stadens bibliotek, Stadsarkivet och Malmö museer. Tidigare har
liknande häften om Rosengård och Limhamn delats ut. Häftena är framtagna av kulturförvaltningens
verksamheter i samarbete med Institutet för studier i Malmös historia vid Malmö Universitet samt Malmö
Förskönings- och planteringsförening.
Samtidsdokumentation av coronapandemin
Samtidens händelser och Malmöbornas röster och berättelser kommer vara en del av den framtida
förståelsen av stadens historia. Genom dokumentation av samtiden bidrar kulturförvaltningen därför till
skapandet av framtidens kulturarv. Därför ställde också museet om sitt arbete med samtidsdokumentation
och har under 2020 fokuserat på att dokumentera hur pandemin har påverkat barn, unga och vuxna
Malmöbors vardag. Berättelser från småföretagare, bilder och kommentarer från personer som har arbetat
från sina hemmakontor, berättelser från vårdtagare på äldreboenden som drabbats av besöksförbud och
gymnasielevers upplevelser av distansundervisning under pandemin har samlats in.
Speaking memories
Utställningen Speaking Memories på Malmö museér behandlar ett annat av våra kulturarv Förintelseöverlevarnas. I utställningen förmedlas personliga minnen och erfarenheter från Förintelsen.
Det finns en interaktiv installation där besökare kan samtala med två överlevande om deras erfarenheter.
Dessutom visas autentiska föremål från koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau och besökarna kan ta
del av videointervjuer med överlevande som bor i Sverige. Med hjälp av digitala hjälpmedel har fler
besökare kunnat ta del av utställningsupplevelsen och de fördjupningar som gjordes i samband med
denna.

Trend
Negativ avvikelse
Avstämning
Arbetet mot målet fortgår men bedömningen är att pandemin har inneburit en negativ avvikelse i
förhållande till gjord planering.
Pandemin har inneburit stora förändringar i Malmös kulturliv och påverkat stadens kulturutbud samt
Malmöbornas tillgång till och deltagande i kulturaktiviteter negativt i stor utsträckning. Restriktionerna
kring antalet deltagare vid evenemang som infördes under året satte mycket av kulturnämndens planerade
verksamhet ur spel. Detta innebar ett stort omställningsarbete. Bland annat hade Sommarscen Malmö ett,
i stort sett färdigt program för säsongen, som inte kunde genomföras som planerat.
Även kulturnämndens institutioner drabbades hårt av pandemin, exempelvis Malmö museer som fram till
mitten av mars hade en betydande publikökning, men som totalt under året sett en minskning av antalet
besök på Slottsholmen med nästan 51% jämfört med 2019.
Ett starkt, aktuellt och relevant kulturutbud lockar besökare till staden och gör att många väljer att bosätta
sig eller etablera en verksamhet här. 2020 har inte gett möjlighet för detta. Många inställda
kulturarrangemang och utställningar som normalt skulle locka ett stort antal besökare till Malmö i
kombination med att kulturinstitutioner tvingats till begräsningar eller stängning har avsevärt minskat
kulturnämndens möjlighet att bidra till målet. Därtill har Malmös fria kulturliv drabbats hårt av pandemin,
vilket också bidrar negativt till stadens attraktivitet. Konsekvenserna blir märkbara även utanför
kulturbranschen då hela stadens besöksnäring påverkas av att färre personer under året besökt Malmö.
Bedömningen är därför att kulturnämndens verksamheter, under perioden, inte bidrar till att stärka
stadens position som regional tillväxtmotor i den utsträckning som planerats inför året.

Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Arbetet mot målet fortgår och utvecklingen under året har inneburit både en positiv och en negativ
avvikelse.
Kulturnämnden är en del i det gemensamma arbetet med att minska stadens utsläpp av växthusgaser.
Inköp, och resor är områden där nämndens verksamheter kan bidra till minskade utsläpp. Uppföljning
sker med hjälp av statistik från miljöbarometern i samband med årsanalysen. Som indikatorerna visar
återstår fortfarande mycket arbete innan kulturnämnden når Malmö stads mål att endast köpa ekologiskt
livsmedel och hållbarhetscertifierade varor, även om kulturnämndens resultat är något bättre än Malmö
stad i genomsnitt. Däremot har resandet minskat avsevärt under året med anledning av pandemin och de
restriktioner för tjänsteresor som införts.
Flera av kulturnämndens verksamheter agerar även arenor för kunskap och information om
klimatpåverkan. (vad vi gör fokus malmöbor) Både Malmö museer och Malmö konsthall har kunnat
genomföra några planerade aktiviteter med miljötema. I april invigde Malmö museer naturum Öresund på
Ribersborgsstranden i syfte att bidra till ökad havsmedvetenhet och inspirera till naturupplevelser. Malmö
konsthall har under året bland annat erbjudit en filmad inspirationsföreläsning om klimatet.

Trend
Enligt planering

Avstämning
Arbetet mot målet fortgår enligt planering, men pandemin har medfört vissa negativa avvikelser.
Malmöbors likvärdiga förutsättningar att delta i samhället, ta del av information, kultur och bildning samt
hitta sammanhang för inspiration och utveckling har, trots stora ansträngningar och ett viktigt
omställningsarbete, inte fullt ut kunnat tillgodoses under året. Bibliotek och mötesplatser har en viktig
kompensatorisk roll i arbetet för att minska segregationen. Pandemin har inneburit ett minskat besöksantal
och många arrangemang och aktiviteter har behövt ställas in. Tack vare en prioritering att, så långt det
varit möjligt, hålla mötesplatser, bibliotek och andra viktiga kulturverksamheter öppna, har de negativa
effekterna kunnat mildras, prioriterade grupper har kunnat nås och det kompensatoriska uppdraget
efterföljas.
Under hösten kom dock hårdare restriktioner som gjorde att verksamheternas mötesplatsfunktion
pausades och senare också att samtliga mötesplatser förutom allaktivitetshusen stängde ned. Då detta
skedde så pass sent på året är bedömningen att det inte påverkade kulturnämndens möjlighet att uppfylla
det kompensatoriska uppdraget utifrån ett helårsperspektiv. Skulle restriktionerna däremot kvarstå en
längre period kommer det få konsekvenser för kulturnämndens möjlighet att bidra till målet under 2021.
Möjligheterna för barn, unga och vuxna i Malmö att vara aktiva medborgare har under året stärkts. Detta
genom att kulturnämnden tagit flera viktiga steg för att öka den kulturella närvaron, nå ut till nya
målgrupper och erbjuda mötesplatser och demokratiska arenor på fler platser i staden. Bland annat pågår
arbetet med att ge boende i Rosengård en stärkt demokratisk arena i form av ett nytt bibliotek som
förväntas vara klart 2022.
Under 2020 har Malmöbornas möjligheter till ökat engagemang och kunskap kring antirasistiska frågor
stärkts genom kulturnämndens aktiva arbete för ett öppet Malmö. Genom t ex utställningen Speaking
Memories som lyfte personliga minnen och erfarenheter från Förintelsen, förstärkta litteraturinköp kring
antirasistiska frågor på biblioteken samt The Dawit Isaak book club med livestreamade boksamtal på
temat har Malmöborna kunnat ta del av både teoretiska resonemang och personliga erfarenheter av rasism
och diskriminering. Malmöbor har också getts möjlighet att själva göra sin röst hörd och bli medskapare
av ett antirasistiskt kulturutbud. Bland annat har två nya stödformer inrättats – en i form av ett
projektmedel riktat till fristående kulturorganisationer som vill bli en del av projektet Öppna Malmö och
ett stipendium för romer i åldern 18-30 år.
Kulturförvaltningen leder också styrgruppen för det stadsövergripande projektet Det öppna Malmö som
påbörjades under 2020 och ska pågå mandatperioden ut. Under samlingsnamnet Öppna Malmö planeras
utställningar, filmvisningar, konserter, seminarier och utbildningar för att lyfta frågor om diskriminering
och rasism. Hösten 2020 fick Kulturnämnden 3 mkr för ett förvaltningsövergripande antirasistiskt arbete,
som ska löpa under flera år i form av ett konst- och kulturprojekt med fokus på afrofobi och islamofobi.
Ett stort planeringsarbete har tagit fart och Malmöborna kan 2021 förvänta sig en rad aktiviteter på temat.

Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Arbetet mot målet fortgår men pandemin har medfört vissa negativa avvikelser.
Restriktionerna har, för stadens barn och unga, inneburit en stor begränsning i tillgång till det utbud som
kulturnämndens verksamheter vanligtvis erbjuder - arrangemang och aktiviteter, möten med personal,
studieplatser, mötesplatser och pedagogisk vägledning. Stadens kulturverksamhet fyller en viktig
kompensatorisk roll för Malmös barn och unga och bidrar i stor utsträckning till att öka skyddsfaktorer
och minska riskfaktorer i barns och ungas livsmiljöer. När verksamheten pausas eller begränsas innebär
det också att barns och ungas tillgång till meningsfulla och trygga sammanhang samt möjligheter till
utveckling och delaktighet begränsas. De personliga mötena med pedagoger på kulturskolan, bibliotekarier
eller aktivitetsledare utgör några, av kanske få, positiva möten med vuxenvärlden för många barn, och är
därför oerhört viktiga och bidrar till att stärka självförtroendet och öka skyddsfaktorerna.
Det har därför varit högts prioriterat för kulturnämnden att fortsätta erbjuda meningsfulla och trygga
sammanhang för stadens barn och unga trots pandemin. Öppethållandet av verksamheter för barn och
unga har, så långt det har varit möjligt, prioriterats i pandemihanteringen. En stor omställning av
verksamheterna har mildrat de negativa effekterna och trots pandemin har stadens barn och unga kunnat
erbjudas tillgång till kultur, om än i mindre utsträckning och i anpassade former.
Barn och unga har kunnat delta i kulturnämndens verksamheter på plats i sin närmiljö, såsom
Allaktivitetshusen och El Sistema, om än med vissa anpassningar på grund av pandemin. El Sistemas
verksamhet har utökats för ytterligare 200 barn genom uppstarten på Rörsjöskolan. Totalt går det nu 1558
elever på El Sistema.
Barn och unga i Malmö har också – på fler platser och i fler åldersgrupper – kunnat ta del av lovaktiviteter

med stor variation och hög kvalitet. Detta tack vare att kulturförvaltningen etablerat en central
lovsamordning och därmed för första gången haft en helhetssyn på utbudet. Kulturförvaltningens satsning
på lovaktiviteter kompletterar skolförvaltningarna väl genom att erbjuda barn och unga aktiviteter och
sociala sammanhang i deras närmiljö då skolorna är stängda.
Genom undersökningar såsom Ung livsstil och framtagandet av en utvecklingsplan för allaktivitetshusen
skapas förutsättningar för verksamheterna att utvecklas med barns och ungas delaktighet i fokus.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Arbetet mot målet fortgår enligt planering, men pandemin har medfört vissa negativa avvikelser.
Kulturnämndens mötesplatser såsom bibliotek och allaktivitetshus fyller en viktig funktion för många
nyanlända när det gäller att hitta ett sammanhang och utveckla sin svenska. För många blir dessa
verksamheter en väg in i samhället. Så här beskriver en besökare på Rosengårdsbiblioteket sin upplevelse:
”Jag kom till biblioteket efter att jag bara varit i Sverige i tre dagar, så tidigt, efter tre dagar… Jag sa till min fru, det finns
ett ställe där vi kan prata svenska, och när jag kom till det här biblioteket så förstod jag att jag hade kommit till en familj”.
För många är besöken på kulturnämndens mötesplatser den enda sociala kontakt de har. Därför har det
varit extra viktigt att, så långt det varit möjligt, hålla dessa platser öppna och fortsätta med språkfrämjande
och delaktighetsskapande aktiviteter, trots pandemin. Under våren kunde verksamheten ställas om och
anpassas efter de nya behov som uppstått under rådande situation. Gymnasieungdomar gavs till exempel
möjlighet att studera i en lugn och trygg miljö på mötesplats ReTuren när gymnasieskolorna gick över till
distansundervisning. Regleringar av besöksantal för aktiviteter gjordes, vilket i vissa fall medförde ett något
mindre besöksantal än normalt. I andra fall ställdes verksamheten om. Till exempel har bibliotekens
populära språkcaféer hållits digitalt med förhållandevis stort antal deltagare. Under hösten kom dock
hårdare restriktioner som gjorde att verksamheternas mötesplatsfunktion pausades och senare också att
samtliga mötesplatser förutom allaktivitetshusen stängde ned. Då detta skedde så pass sent på året är

bedömningen att det inte påverkade kulturnämndens möjlighet att uppfylla det kompensatoriska
uppdraget. Skulle restriktionerna däremot kvarstå en längre period kommer det få konsekvenser för
kulturnämndens möjlighet att bidra till målet under 2021.
Biblioteken i Malmö har under året även gjort insatser för att bättre stötta barn, unga och vuxna i
bevarandet och utvecklandet av modersmålet genom ett attraktivt och levande mediebestånd på Malmös
många språk. En kartläggning av nuvarande bestånd och leverantörer har gjorts och rekommendationer
för det fortsatta arbetet med att både utveckla beståndet och skapa kännedom om det hos Malmöborna
har tagits fram. Arbetet fortsätter 2021.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Arbetet mot målet fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för någon avvikelse.
Under 2020 har kulturnämnden haft ett stort fokus på och gjort en tydlig förflyttning avseende att skapa
bättre förutsättningar för ett effektivt och verksamhetsnära systematiska arbetsmiljöarbete. De strategiska
insatserna, som riktats till både chefer och medarbetare, är flera och omfattande och är kopplade till såväl
den fysiska, organisatoriska, sociala och den digitala arbetsmiljön. Ett nytt verktyg och arbetssätt kring
digital skyddsrond och den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön (OSA) har implementerats och ett
nytt målfokuserat medarbetarsamtal har startats upp.
Förvaltningens utvecklingsarbete med ”Ledarspåret” fortlöper. Fokus är på tillitsbaserat ledarskap i syfte
att stärka förvaltningens chefer och i ett andra led medarbetarskapet.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Arbetet mot målet fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för någon avvikelse.
Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv är behålla, utveckla och rekrytera kompetens avgörande.
Behålla: hög motivation och gott ledarskap är kritiska framgångsfaktorer för att behålla kompetens och
förvaltningens HME-resultatet visar på fortsatt positiv progress, särskilt indexområdet Ledarskap. Detta
ska ställas mot ett särskilt utmanande år för både chefer och medarbetare som följd av det utdragna
krisarbetet kopplat till det samhällsfarliga Corona-viruset.
Utveckla: vi har skapat bättre förutsättningar för att organisationen ska kunna göra en verklig förflyttning
mot en inkluderande arbetskultur genom att ett nytt verktyg och arbetssätt har implementerats (OSAundersökningen (organisatorisk, social arbetsmiljö). Vidare har medarbetarsamtalet inkl utvecklingsplan
omarbetats till fokus på mål och kulturförflyttning, vilken under 2020 har pilotats i ledningen och HR.
Rekrytera: vi har under året påbörjat att undersöka hur barnperspektivet kan integreras i
rekryteringsprocessen, särskilt i de rekryteringar där personal direkt möter barn i sitt arbete. Vidare har
Ung i sommar fallit mycket väl ut och i det längre perspektivet också en breddad och utökad
rekryteringsbas. Under 2020 startades även ett planeringsarbete för en anpassad och förenklad
kompetensförsörjningsplan med fokus på förvaltningens kritiska kompetenser. En del i detta är
integrering av mångfaldsperspektivet i rekryteringsprocessen, vilket kulturförvaltningen under 2020
påbörjade, med målbild för förvaltningen att spegla Malmös invånare.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Arbetet mot målet fortgår enligt planering, men pandemin har medfört vissa negativa avvikelser.
Under året har flera steg tagits för att ge Malmös barn, unga och vuxna ett likvärdigt utbud, både i den
fysiska verksamheten och i den digitala.
Barn, unga och vuxna har under året kunnat ta del av kulturverksamhet genom en rad nya digitala tjänster.
Biblioteksanvändare har kunnat delta i digitala bokcirklar och språkcaféer samt få hjälp med sina
biblioteksärenden via en digital hubb för biblioteksservice. Konsthallens besökare – både barn och vuxna har kunnat ta del av utställningarna med hjälp av en audioguide på både svenska och engelska. En ny
plattform för digitala kulturarrangemang och aktiviteter har utvecklats, vilket gett Malmöborna tillgång till
ett stort kulturbud direkt i den egna digitala enheten. Malmöbor har också fått snabbare och lättare tillgång
till betygs- och merithandlingar genom en AI-Robottjänst som Malmö stadsarkiv utvecklat i samverkan
med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Stadskontoret. Den framryckning som gjorts vad
gäller digitaliseringen har delvis inneburit en bättre och snabbare service för Malmöborna, men det ska
understrykas att den digitala verksamheten och tjänsterna inte ersätter den verksamhet en kan ta del av på
plats. Inte alla har möjlighet att ta del av kultur digitalt vilket medför att vissa grupper drabbas hårdare än
andra av omställningen – något som försvårar arbetet med att säkra den likvärdiga tillgången. För många
människor, inte minst barn och unga, är det personliga mötet en får på plats väldigt viktigt, liksom mötet
och samtalen med andra besökare och deltagare.
Malmöbor med funktionsnedsättningar får bättre biblioteksservice och bemötande tack vare att
personalen under året utbildats i tillgänglighetsfrågor och nu har större förståelse för de behov av
hjälpmedel, stöd och service som olika funktionsnedsättningar medför.
Malmö stad som organisation har fått bättre förutsättningar att uppfylla de nationella
minoritetsrättigheterna och öka inflytande och delaktighet för romer i staden tack vare att RIKC – Romskt
informations- och kulturcenter – reviderat Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020 –
2022. Under året införlivades RIKC i kulturnämndens verksamheter, något som också avsevärt stärker
nämndens möjligheter att arbeta för romers rättigheter och delaktighet.

Under året har kulturnämnden lämnat prognoser vid två tillfällen, maj och september. Båda har
prognostiserat med ett +-0 resultat. Kostnader för coronaviruspandemin har balanserats mot de
fondintäkter förvaltningen erhåller årligen. Nettokostnaden för Corona har dock blivit lägre än vad som
förutspåtts, bland annat erhölls i slutet på hösten ett extra statligt bidrag på 1,8 mkr till Malmö Museum
och Malmö Konstmuseum. Under hösten/vintern har därför Malmö Konstmuseum haft möjlighet att
arbeta mer intensivt med utställningen "Samlingen" som ska ersätta den tidigare "från 1500-tal till nu".
Utställningen kan därför invigas redan till sommaren 2021. Förvaltningen har också tagit kostnader för
utrangeringar i anläggningsregistret,1,4 mkr. Det är objekt som tex inredning på Rosengårds biblioteket
(som ska byggas om), en utställning på Teknik och Sjöfart som inte är kvar efter renoveringen förra året
och larmet på konsthallen som behöver bytas ut nästa år och därför plockas bort.

Resultat per verksamhet:
Biblioteken i Malmö: - 1 645 tkr
Malmö Kulturskola: +172 tkr
Malmö Museer: - 2 938 tkr
Malmö Konstmuseum: - 1 787 tkr
Malmö Konsthall: + 3 tkr
Malmö Stadsarkiv: + 57 tkr
Kulturarrangemang och Mötesplatser: + 6 020 tkr
Stab: - 2 849 tkr
Kommentarer till avvikelse kan läsas under ekonomiska konsekvenser av Corona pandemin.

Malmö Museers och Malmö Konstmuseum besöksantal och därmed entréintäkterna har påverkats starkt
under året. Minskningen av besökare började redan i mars och under hösten kom ytterligare begränsningar
på hur många som fick vistas i lokalerna samtidigt. Under slutet av november stängdes museerna helt.
Totalt minskade entréintäkterna och försäljningsintäkterna med 3,9 mkr. Museerna tilldelades extra statligt
stöd med 1,8 mkr, ett av regeringens krisstöd som fördelades genom regionen och till de verksamheter
som ingår i kultursamverkansmodellen. Malmö Museer erhöll 1,4 mkr och Malmö Konstmuseum 0,4 mkr
i detta extra stöd.

Biblioteken ändrade sina begränsningar för utlån av e-medier (böcker och filmer) under större delen av
året och dessutom slopades påminnelseavgifter. Kostnaden för utlån av en e-bok är 22 kr och en
nedladdning av en film kostar biblioteken mellan 20-25 kr. Under hösten infördes begränsningar på hur
många som fick komma in på biblioteken och det medförde bland annat att man på stadsbiblioteket och
på Rosengårds biblioteket periodvis fick ha extra vakter vid köbildningar. Detta blev en extra kostnad.
Kulturnämnden tog beslut om 50% hyresrabatt för kvartal 2 och 3 för sina andrahandshyresgäster. Denna
rabatt tillsammans med förlorade tillfälliga hyresintäkter på till exempel Ungdomens hus gjorde att
hyresintäkterna minskade med 2 mkr. För kvartal 2 kunde en statlig hyresersättning sökas på 50% av
beloppet och förvaltningen erhöll 400 tkr vilket var ungefär vad som ansöktes.
Förvaltningen har erhållit statlig ersättning för sjuklön under större delen av året. För perioden april-juli
erhölls full kompensationen för utbetald sjuklön dag 2-14 och för perioden augusti-december erhöll
kompensation för högre sjuklönekostnader än normalt. Totalt erhölls 3,2 mkr i statlig ersättning.
Förvaltningen kostnader, jämfört med tidigare år för sjuklön, var en ökning med ca 2 mkr. Extra timlöner
2020 låg på ungefär på samma nivå som året innan vilket betyder att verksamheterna inte ersatt
sjukskriven personal fullt ut med extra anställda.
Det fria kulturlivet påverkades hårt av pandemin, inte enbart föreningslivet utan även för enskilda
kulturskapare. Kulturnämnden har därför i två omgångar beviljats extra stöd från Kommunstyrelsen.
Totalt har 19 mkr fördelats i särskilt stöd till kulturaktörer i Malmö, 18 mkr har erhållits från
kommunstyrelsen och 1 mkr har förvaltningen omfördelat inom egen ram. Av de 19 mkr har ca 7,5
fördelats som stipendier genom ett utlysningsförfarande till enskilda kulturskapare .
Ett tungt beslut var att ställa in Sommarscen men Malmöborna erbjöds ändå en upplevelse då en del
program avsedda för barn och familj anpassades till rådande restriktioner och blev en del av stadens
sommarlovsverksamhet. Även programaktiviteter (teater, musik, dans, bio) för förskola och grundskola
som förvaltningen erbjuder gratis ställdes in eller avbokades av skolorna. Det innebar också att
kulturbussen inte användes som planerat som därför visar ett större överskott,1,2 Mkr. Under
hösten/vintern ställdes en del av programmen om till digitala föreställningar.

Kulturnämnden erhöll under hösten 1 mkr extra i investeringsmedel då prognosen i delårsrapporten
visade på ett överskridande med 1 mkr. Investeringsramen uppgick efter tillskottet till 23 mkr. Utfallet
2020 blev 21 476 tkr.
Investeringar under året:
Biblioteken i Malmö, 6 027 tkr
Skyltning stadsbibliotek och områdesbibliotek, 1 500 tkr
IMMS (Intelligent Material Management System), 1 150 tkr
Möbler och bokhyllor, 1 177 tkr
Nya Rosengård, 700 tkr
Lokalanpassningar, 1 500 tkr
Malmö Kulturskola, 152 tkr
Projektorer, 105 tkr
Möbler, 47 tkr
Malmö Museer, 4 198 tkr
Ombyggnad på Teknik och Sjöfart, 1 460 tkr
Utställningen "ledtrådar", 2 290 tkr
larm, 320 tkr
Inredning, 128 tkr

Malmö Konstmuseum, 5 737 tkr
Inköp av konst, 5 277 tkr
Utställningen "samlingen", 460 tkr
Malmö Konsthall, 734 tkr
Tillgänglighetsanpassning hiss, 220 tkr
Möbler/inredning, 420 tkr
larm, 94 tkr
Malmö Stadsarkiv, 1 115 tkr
Digitaliseringsstudio, 483 tkr
Säkerhetsmontrar, 603 tkr
Datorer/möbler, 29 tkr
Kulturarrangemang och Mötesplatser, 371 tkr
Inredning, 371 tkr
Stab och Centralmagasin, 3 142 tkr
Centralmagasinet, ny kyl/frys, 789 tkr
Centralmagasinet, säkerhetsinstallationer, 1 166 tkr
Inkonst, brandceller, 415 tkr
Nya Rosengårdsbiblioteket, upphandling, 322 tkr
Konstverket "De som sår", 450 tkr

Minskningen av intäkter mellan åren beror på minskade intäkter på grund av Corona. 2019 erhölls medel
till sommarlovsverksamhet, större statliga bidrag till biblioteken och kulturskolan. Det hämtades även mer
ur fonderna 2019. På kostnadssidan beror ökningen mellan åren till stor del av det extra stödet från
kommunstyrelsen till kulturstödet på 18 mkr.

Malmö växer – demografiska förändringar i staden
De demografiska förändringarna skapar stora utmaningar och ökade kostnader för kulturnämndens
verksamheter framöver. Redan idag tar verksamheter såsom kulturskolan, allaktivitetshusen, museet och
biblioteken dagligen emot ett stort antal barn och unga. Med den stora befolkningsökning i dessa
åldersgrupper som Malmö står inför kommer trycket på dessa verksamheter öka markant framöver. För
att möta en ökade efterfrågan kommer delar av verksamheten behöva utökas, vilket innebär ökade
kostnader för kulturnämnden.
I takt med att staden växer ökar också gentrifieringen av en rad områden. Denna utveckling har en
undanträngande effekt för kulturverksamheter. Kostnader för lokaler ökar då kulturverksamheter byggs
bort eller tvingas flytta till nybyggda lokaler med högre hyror, något som drabbar det fria kulturlivet i stor
utsträckning. För kulturnämnden innebär detta ökade kostnader i form av kulturstöd eller
ersättningslokaler alternativt ett utarmat kulturliv där viktiga kulturaktörer inte längre kan verka i Malmö.
Kulturförvaltningen är delaktig i det planprogram för Sofielund som ska säkerställa att området utvecklas
till ett dynamiskt verksamhetsområde med fler arbetstillfällen, där kultur, fritid och industri kan samspela
när Malmö växer.
Socioekonomiska förutsättningar
Malmö är den stad i Sverige där flest barn växer upp i ekonomisk utsatthet och många barn står långt från
sina rättigheter. Enligt den Ung Livsstilsundersökning som genomförts i Malmö under 2020 framgår att
föräldrars inkomst, skolbetyg, födelseland, bostadsområde, ålder och kön är faktorer som påverkar barns
och ungas deltagande i fritids- och kulturaktiviteter. I områden med stora socioekonomiska utmaningar är
deltagandet lägre. Här har kulturnämndens samtliga verksamheter en stor och viktig kompensatorisk roll.
Utvecklingsplanen för allaktivitetshusen 2021-2031 pekar ut prioriterade områden för spridning av
verksamheten, under förutsättning att erforderliga medel finns. Förhoppningen är att genom
omfördelning av kulturförvaltningens resurser kunna starta nästa allaktivitetshus under andra halvan av
2022 och därefter utöka med ett nytt allaktivitetshus vart tredje år.
Coronapandemin
Kulturlivet har drabbats hårt av Corona-pandemin, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Det breda
och livaktiga fria kulturlivet är ett signum för Malmö och kulturstödet är ett av kulturnämndens centrala
uppdrag. Kulturstödet riktas främst till verksamheter och arrangemang på professionell nivå och bidrar till
inkomst och sysselsättning för många kulturutövare, på hel- och deltid. Marginalerna är dock ofta små.
Förvaltningen har därför vidtagit flera åtgärder för att stötta det fria kulturlivet under rådande pandemi.
En viktig utgångspunkt har varit att värna den organisatoriska och fysiska infrastrukturen inom varje
konstområde, exempelvis scener, arrangörer och verkstäder eftersom det skulle få stora och långtgående
konsekvenser för kulturlivet om denna infrastruktur raserades.
Kulturnämnden följer noga utvecklingen för Malmös kulturaktörer och analyser av läget görs
kontinuerligt. Förhoppningen är att kulturlivet i Malmö har klarat det tuffa året 2020 genom det
ekonomiska stödet på 19 mkr som har delats ut. När Coronapandemin är över kommer de fria
teatergrupperna, författarna, konstnärerna, dansarna och filmarna behövas mer än någonsin.
Närmare samarbete med region och stat
Kultursamverkansmodellen är en nationell modell för fördelning av statliga medel till kulturverksamhet.
Regionen ansvarar för att fördela medlen, med en regional kulturplan som grund. Modellen, som infördes
2013, har i praktiken inneburit att regionens inflytande har ökat och att kommunerna, speciellt
storstadskommunerna, har fått en mindre framträdande roll och har mindre direktkontakt med staten.
Den kulturpolitiska styrningen sker mer och mer regionalt och har blivit en angelägenhet för förvaltning
och politik på regional nivå.
Kulturförvaltningen märker av den förändring detta innebär för Malmö. Stora kommuner, som Malmö, är
oftast en "motor" för kulturverksamheten i hela regionen och tar också ett större ansvar genom att vara

huvudmän för de stora kulturinstitutionerna. Kulturförvaltningen upplever därför att modellen i
nuvarande utformning är svår att tillämpa på storstadskommuner. Kritik finns också mot tillämpningen av
Kulturrådets princip om att sänkta anslag inom en region följs av sänkta statliga anslag till regionen.
Det pågår idag en dialog mellan de tre största städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö kring hur man
bättre skulle kunna uppnå målen i kulturplanerna och den nationella kulturpolitiken genom att stärka
storstadsområdena som motorer för lokal såväl som regional tillväxt. Till exempel skulle städerna kunna
fungera metodutvecklare och innovationshubbar på samma sätt som redan görs inom tex
biblioteksverksamheten i landet.
De statligt riktade bidragen utanför kultursamverkansmodellen är mycket osäkra då förutsättningarna
förändras från år till år. Bidragen till kulturskolorna och till sommarverksamhet är exempel på bidrag där
verksamheterna mycket snabbt fått ställa om, antingen dra ner eller växla upp. Ovissheten om ett statligt
bidrag finns kvar nästa år gör att det inte går att långsiktigt planera verksamheten för att få en maximal
utdelning av tillsatta resurser. 2020 erhölls inga medel till sommarverksamheten men förvaltningen kunde
omdisponera medel då sommarscen ställdes in. Behovet är stort, många barn och unga i Malmö är kvar i
staden hela sommaren. Statliga sommarmedel är ett mycket viktigt tillskott och en förutsättning för ett
brett sommarlovsprogram.
Lokaler
Malmös befolkningstillväxt koncentreras till de stora nybyggnadsområdena. Samtidigt står staden också
inför socioekonomiska utmaningar i flera områden. Dessa förutsättningar kräver kompensatoriska
åtgärder som fler mötesplatser och bibliotek. Det är viktigt att det finns ett brett utbud av platser och
lokaler för kulturell aktivitet jämnt fördelade över hela Malmö, inte minst för att ge möjlighet till
gränsöverskridande möten och skapa fler icke kommersiella platser och sammanhang där Malmöborna
aktivt kan delta.
Under 2021 kommer en genomlysning av kulturnämndens befintliga lokalbestånd, inklusive det som hyrs
ut till fria kulturaktörer att göras. Nyttjandegraden av lokalerna kommer också ses över i syfte att skapa
förutsättningar för samutnyttjande av lokaler framöver.
Området kring Malmö museer står inför stora förändringar de kommande åren i samband med att den nya
Citadellsstaden tar form. Omgivningarna runt museiområdet håller på att ändra karaktär från
industriområde till bostäder och kontor och blir därmed en naturlig länk mellan Varvsstaden och
Centrum. Detta ställer nya krav på Kulturnämndenatt skapa ett attraktivt och tryggt museiområde. En
fördjupad översiktsplan kommer därför att tas fram tillsammans med Stadsbyggnadskontoret för att
framtidssäkra museiområdet och området däromkring.
Den digitala klyftan
Malmöborna har väldigt olika förutsättningar och behov vad gäller digitala frågor. Kulturförvaltningens
mötesplatser, särskilt biblioteken, har en viktig roll för att utjämna den digitala klyftan. Detta blir extra
tydlig när fler grupper blir beroende av tillgång till teknik och digital kompetens för att ta del av olika
samhällstjänster eller klara sin utbildning. Under 2021 kommer biblioteken därför fortsätta stärka den
likvärdiga tillgången till digital teknik för alla Malmöbor samt möjliggöra för fler att delta och ta del av
digitala tjänster genom att erbjuda stöd och vägledning i digitala frågor. I utvecklingen av
kulturförvaltningens digitala tjänster prioriteras enkla, effektiva och medborgarnära tjänster som bidrar till
digital demokrati.

För respektive verksamhets resultat se bilaga 2.

