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Förändring av juryn för Malmö stads barnfilmpris
KN-2019-221
Sammanfattning

Malmö stads barnfilmspris har delats ut under BUFF Filmfestival sedan 1999.
Barnfilmpristagaren utses av en priskommitté/jury. Kulturförvaltningen har utrett möjligheten
för målgruppsrepresentation i juryarbetet i syfte att stärka den professionella representationen
samt undersöka hur ungdomar kan ta plats i juryarbetet. Kulturförvaltningen föreslår därför en
ändring i juryns sammansättning.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden förändrar sammansättningen av jury så att juryn består av två
representanter för den internationella filmbranschen, som utses av BUFF, två
representanter för det lokala kultur- och filmområdet, som utses av Malmö stad,
kulturnämndens ordförande samt en representant för kulturförvaltningen.
2. Kulturnämnden beslutar att förändringen gäller från och med 1 februari 2019.
3. Kulturnämnden beslutar att jurymedlemmar får erhålla arvode samt ersättning för
inkomstbortfall.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2019-01-15
Kulturnämndens arbetsutskott 2019-01-22
Kulturnämnden 2019-01-30
Beslutet skickas till

Barn- och ungdoms filmfestival

Ärendet

SIGNERAD

2019-01-17

Malmö stad instiftade 1999 Malmö stads barn- och ungdomsfilmpris för bästa barn- och
ungdomsfilm under BUFF Filmfestival. Priset är sedan 2008 ett renodlat barnfilmpris. Den
ursprungliga prissumman om 50 tkr höjdes 2011 till 100 tkr.
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Juryn för Malmö stads barnfilmpris består i nuläget av kulturdirektör, ordförande samt förste
och andre vice ordförande för kulturnämnden samt två professionella utsedda av BUFF. Prisets
riktlinjer reviderades av kulturnämnden 2016-08-30 då andre vice ordförande lades till som
representant i juryn. Ur Riktlinjer för Malmö stads barnfilmpris:
”Barnfilmpristagaren utses av en priskommitté bestående av ordföranden, förste vice ordföranden, andre vice
ordförande i kulturnämnden, eller ersättare för dessa, samt kulturdirektören samt av två ledamöter utsedda av
BUFF filmfestival. Kommittén äger rätt att vid behov knyta till sig ytterligare expertis inom området i
rådgivande syfte.”
Kulturförvaltningen har sett över juryns sammansättning inför BUFF 2019, samt undersökt
möjligheterna för målgruppsrepresentation i juryarbetet:
Förslag på ny jury för Malmö stads barnfilmpris
Kulturförvaltningen har utrett möjligheten för målgruppsrepresentation i juryarbetet i syfte att
stärka den professionella representationen samt undersöka hur ungdomar kan ta plats i
juryarbetet. Därför föreslås att juryn utökas med två representanter verksamma inom stadens
kultur- och filmliv. Dessa utses av Malmö stad genom kulturförvaltningen. Dessutom föreslås att
politiken representeras av kulturnämndens ordförande.
Liknande arbetssätt har även Region Skåne med sitt Kortfilm Pris under BUFF.
Kulturförvaltningen förslår därför en ny jury bestående av sex personer:





Två representanter för den internationella filmbranschen, som utses av BUFF.
Två representanter för det lokala kultur- och filmområdet, som utses av Malmö stad
genom kulturförvaltningen.
Kulturnämndens ordförande
En representant för Kulturförvaltningen

Två representanter för det lokala kultur- och filmområdet ska avspegla den lokala professionella
expertisen inom barnkulturområdet, till exempel teater, film, litteratur.
De av Malmö stad utsedda deltagande professionella i juryn erhåller arvode/ersättning för
inkomstbortfall.
Målgruppsrepresentation i juryarbetet
I kulturförvaltningens bedömning att det är väsentligt att målgruppen, dvs. barn, finns med i
arbetet med barnfilmpriset. Med stöd av riktlinjer om att vid behov knyta till sig ytterligare
expertis, avser kulturförvaltningen att se till att barn finns med i juryarbetet i konsulterande syfte.
Kulturförvaltningen kommer i samarbete med BUFF testa och utveckla metoder för att
konsultera målgruppen i arbetet med tävlingsfilmerna i samband med BUFF 2019.
Ansvariga

Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

