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Avtal om tillägg till och ändring av samarbetsavtal med Stiftelsen Kulturhuset
för barn i Malmö
STK-2021-454
Sammanfattning

Funnys Äventyr har sedan starten i oktober 2020 drabbats hårt av coronapandemin. Intäkterna
har på grund av smittrisk och restriktioner uteblivit, och verksamheten beskriver att
likviditetsbehovet för närvarande är akut. Funnys Äventyr bedöms som en mycket viktig
kulturinrättning i Malmö, för kulturlivet i allmänhet och för barnkulturen i synnerhet.
Kommunstyrelsen har tidigare gått in med betydande medel som grundfinansiering till
verksamheten. Utifrån dessa perspektiv bedömer stadskontoret det som angeläget att säkra
verksamhetens fortlevnad, och har därför upprättat förslag till avtal om tillägg och ändring av
det befintliga samarbetsavtalet mellan Malmö stad och Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö,
där avtalet förlängs med ett år och kommunstyrelsen anslår ytterligare 1 600 000 kronor till
stiftelsen som ett förskott på entrébiljetter för detta extra år.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal om tillägg och ändring av samarbetsavtal
med Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2021 överföra 1 600 000 kronor från

kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.

4. Kommunstyrelsen anslår i enlighet med avtalet 1 600 000 kronor till Stiftelsen

Kulturhuset för barn i Malmö, under förutsättning att motsvarande medel överförs från
kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.

5. Kommunstyrelsen beslutar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
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Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö
Omvärlds- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd
Ekonomiavdelningen
Ärendet

Kommunstyrelsen fattade i juni 2018 (STK-2018-395) beslut om ett samarbetsavtal med
Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö avseende verksamheten Funnys Äventyr. Samarbetet går
i korthet ut på att Malmös skolbarn i förskole- och grundskoleklasser tillsammans med sina
pedagoger ges gratis tillgång barnkulturhuset Funnys Äventyr under skoltid som en del av den
pedagogiska verksamheten. För detta har Malmö stad gått in med en grundfinansiering av
biljetterna under en period av sju år och sex månader, till ett värde av 12 000 000 kronor.
Funnys Äventyr har sedan starten i oktober 2020 drabbats hårt av coronapandemin.
Verksamheten har i stor utsträckning tvingats hålla stängt på grund av smittspridningsrisken och
personal har sagts upp eller permitterats. Intäkterna har uteblivit och verksamheten beskriver att
likviditetsbehovet för närvarande är akut.
Funnys Äventyr bedöms som en mycket viktig kulturinrättning i Malmö, för kulturlivet i
allmänhet och för barnkulturen i synnerhet. Kommunstyrelsen har sedan tidigare gått in med
betydande medel som grundfinansiering till verksamheten. Utifrån dessa perspektiv bedömer
stadskontoret det som angeläget att säkra verksamhetens fortlevnad. Således föreslås att
samarbetsavtalet mellan Malmö stad och Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö förlängs med
ett år, och att kommunstyrelsen anslår ytterligare 1 600 000 kronor till stiftelsen som ett förskott
på entrébiljetter för detta extra år.
Om verksamheten Funnys Äventyr
Funnys Äventyr ägs av stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö, som grundats av dramatikern
och regissören Staffan Götestam samt nöjesentreprenören och teaterchefen Julius Malmström.
Stiftelsen finansieras via donationer och bidrag. Verksamheten drivs i ett helägt dotterbolag,
Funnys Äventyr i Malmö AB. Allt ekonomiskt överskott återinvesteras för att fortsätta utveckla
verksamheten. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att uppmuntra barns läsning och läsförståelse.
Det pedagogiska programmet är utformat i ett nära samarbete med stadens skolor och knyter an
till kända sagofigurer, bland annat ur HC Andersens sagor, Pettsson & Findus, Mumin, Alfons
Åberg och andra. Primära målgrupper är i första hand barn i åldern 3–9 år.
Funnys Äventyr är ett unikt barnkulturhus med syfte att främja barns fantasi och lek med ett
särskilt fokus på läsning. Visionen är att alla barn, oavsett förutsättningar, ska ha tillgång till
leken, läsandet, sagorna och den magiska fantasin. Det betyder att Funnys Äventyr kan vara med
att ge Malmös skolor en handfast möjlighet att underlätta skolpedagogernas arbete att tidigt
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främja barnens läsning, vilket på sikt kan bidra till bättre skolresultat.
I det 3 000 kvm stora huset på Mobilia i Malmö finns ett antal olika tredimensionella världar
samt en åktur i form av sagokarusell. Den finns också en åkattraktion i form av en sagokarusell
där man reser genom tre olika sagor. Sagorna berättas med dockor, scenografier, ljus, ljud och
berättarröst. Dessutom finns en teater, som ger föreställningar under hela dagen, ett café samt en
bokhandel.
Coronapandemins påverkan på verksamheten
Funnys Äventyr öppnade i oktober 2020, mitt under rådande coronapandemi. Detta har medfört
att verksamheten sedan start i stor utsträckning tvingats hålla stängt på grund av
smittspridningsrisk och restriktioner. Sagovärlden stängdes helt i början på december 2020 på
grund av låga besökssiffror och för att inte bidra till ökad smittspridning. I samband med detta
sades alla värdar och två tillsvidareanställda medarbetare upp. Övriga åtta medarbetare
korttidspermitterades, varav korttidspermitteringsstöd beviljats för sex. Verksamhetens butik har
hållit öppet under begränsade öppettider och haft intäkter på 75 000 kronor sedan starten.
Från öppnandet den 10 oktober till och med den 31 december 2020 besökte 5 800 personer
Funnys Äventyr, att jämföra mot den budgeterade besökssiffran 23 500. För samma tidsperiod
uppgick entréintäkterna till 699 772 kronor, mot den budgeterade intäkten på 4 035 800 kronor.
Hyresvärden Atrium Ljungberg har bidragit med hyreslättnader i termer av att hyra inte behöver
betalas så länge verksamheten är stängd, och att hyreskontraktet i och med det förlängs med
motsvarande tid. Verksamheten har också sökt bland annat kultur- och omställningsstöd, men
givits avslag med anledning av att inget inkomstbortfall har kunnat visas gentemot tidigare
perioder.
Verksamheten beskriver att likviditetsbehovet är akut men övergående då intäkterna väntas
komma tillbaka så snart smittläget dämpas, restriktioner lättas och verksamheten kan öppna upp
igen.
Befintligt samarbetsavtal mellan Malmö stad och Stiftelsen Kulturhus för barn i Malmö
Bland villkoren i det befintliga samarbetsavtalet ingår att Malmös förskolegrupper, förskole- och
skolklasser i åldern 3–9 år jämte personal har kostnadsfri entré till anläggningen och tas om hand
av anläggningens pedagogiska personal på vardagar kl. 09.00–11.00 under skolterminerna under
sju år och sex månader efter verksamhetens öppnande (oktober 2020). Verksamheten ska
erbjuda ett lekfullt skolmaterial med fokus på svenska språket och läsning samt även ett
skolmaterial som är särskilt utformat för nyanlända. Nyanlända ska dessutom erbjudas särskilda
praktikplatser. Malmös lärare och elever gavs enligt avtalet också möjlighet till inflytande över
arbetet att utveckla anläggningens programinnehåll under uppbyggnadstiden. Som motprestation
har Malmö stad anslagit sammanlagt 12 000 000 kronor till stiftelsen, som ett förskott på
entréavgifter mm. Pengarna har utbetalats vid särskilt angivna tidpunkter under
uppbyggnadsperioden 2018–2020.
Enligt de beräkningar som Funnys Äventyr gjorde inför framtagandet av det befintliga
samarbetsavtalet bedömdes anläggningen ha möjlighet att i ordnade former ta emot 110 barn per
vardag, mellan kl. 09.00-11.00. Beräknat på 35 skolveckor innebär det 19 250 barn per år.
Ordinarie biljettpris är 85 kronor. Värdet av detta är 19 250 besök á 85 kronor, vilket ger 1 636
250 kronor per år, vilket under en period om sju år och sex månader ger 12 271 875 kronor.
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Enligt denna beräkning möjliggör Malmö stads tidigare finansiering cirka 144 000 besök för
Malmös förskole- och grundskolebarn som via sin skola och förskola tas om hand i den
pedagogiska verksamheten på Funnys Äventyr.
På grund av pandemin har Funnys Äventyr sedan öppningen i oktober 2020 tagit emot tre
skolklasser i verksamheten, samtliga skedde under de första två veckorna. Möjligheten för
skolklasser och förskolegrupper att boka in tider har kvarstått även när verksamheten varit
stängd för allmänheten. För Malmö stads grundskolor är det rektor eller motsvarande som
beslutar om studiebesök, efter genomförd riskbedömning. Grundskoleförvaltningen centralt har
dock avrått från att genomföra den typer av aktiviteter med anledning av smittspridningsskäl.
Inom förskoleförvaltningen är alla besök på verksamheter så som teater, biografer och museum
samt olika typer av evenemang inställda eller kraftigt begränsade. Det har mot bakgrund av detta
hittills inte bedömts möjligt för varken förskolegrupper eller grundskoleklasser att göra den här
typen av studiebesök under pandemin.
Förslag till avtal om tillägg och ändring av befintligt samarbetsavtal
Stadskontoret har upprättat förslag till avtal om tillägg och ändring av det befintliga
samarbetsavtalet mellan Malmö stad och Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö. Förändringen
består i en utsträckt avtalsperiod med ett år, och att kommunstyrelsen anslår 1,6 miljoner kronor
till stiftelsen som ett förskott på entrébiljetter för detta extra år. Detta i enlighet med de
beräkningar som ligger till grund för det befintliga samarbetsavtalet och som redogjorts för ovan.
I övrigt föreslås samarbetsavtalet gälla tills vidare med oförändrade villkor.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret bedömer fortsatt att Funnys Äventyr är av stor vikt för Malmös kulturliv i
allmänhet, och för barnkulturen i synnerhet. Kommunstyrelsen har sedan tidigare stöttat
verksamheten med betydande medel främst för att Malmös skolbarn, oberoende av sina
hemförhållanden och ekonomiska förutsättningar, ska få tillgång till anläggningen inklusive de
pedagogiska resurser som särskilt ställs till förfogande vid dessa skolbesök. Funnys Äventyr
stärker också Malmö som besöksdestination. Att säkra verksamhetens likviditet och fortlevnad
bedöms utifrån dessa perspektiv som angeläget. Stadskontoret bedömer att de likviditetsproblem
verksamheten står inför nu är övergående och att läget snabbt kan stabiliseras så snart
verksamheten kan öppna igen.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal om tillägg och
ändring av samarbetsavtal med Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö, och att
kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att teckna detsamma.
Kommunstyrelsens anslag till förfogande har under de senaste åren visat överskott. Det har
framför allt varit hänförligt till tekniska nämndens avrop av driftkonsekvenser. Årets första
ekonomiska rapportering, ekonomisk prognos, kommer att rapporteras från nämnder och bolag
först under maj månad. Stadskontoret gör bedömningen redan nu att det även i år kommer att
uppstå ett överskott inom kommunstyrelsens anslag till förfogande och föreslår att det i ärendet
föreslagna anslaget om 1 600 000 kronor till Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö finansieras
av detta förväntade överskott. Medel föreslås därmed överföras från kommunstyrelsens anslag
till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
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