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Kulturstödsbudget 2019
KN-2018-4619
Sammanfattning

I ärendet presenteras förslag till kulturstödsbudget för 2019, inklusive fördelning av
verksamhetsstöd till kulturorganisationer och stöd till studieförbunden.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden fastställer kulturstödsbudget för 2019 enligt förslag.
2. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
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Moomsteatern
Teater 23
Expressteatern
Obanteatern
Teater Insite
PotatoPotato
Malmö Amatörteaterforum
Karavan
Banditsagor
Cirkus Saga
Malmö Dockteater
Teater JaLaDa
Dansstationen
Memory Wax
Danscentrum Syd
Jazz i Malmö
Mixmusik
Cederqvist Harborg production AB
Re:orient
Kulturföreningen Kontrast på Victoria
Inkonst
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Bastionen
Barnens scen
Skånes konstförening
Galleri Rostrum
Signal
Galleri 21/Jacob
Konstfrämjandet Skåne
Krets
Lilith Performancestudio
Format
Galleri CC
KKV Monumental
KKV Grafik
KKV Textiltryck
Mediaverkstaden Skåne
Nanar Konst och kulturförening
Folkets Bio
Filmcentrum Syd
BUFF (Barn- och ungdomsfilmfestivalen)
Spegeln (Framtidens Mötesplats Stortorget AB)
Doc Lounge
MAFF (Malmö Arab Film Festival)
Imagenes del Sur
Författarcentrum Syd
Stapelbädden
Seriefrämjandet
Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne
Skådebanan
Romskt kulturcenter
Teatermuseet
Kulturcentralen
Kontrakultur
Tusen serier
G-Tjänsteskrivelse Kulturstödsbudget 2019
Nordisk Panorama
Bilaga 3 Stöd till studieförbunden
Bilaga 1 Budgetsammanställning
Bilaga 2 Verksamhetsstöd sammanfattning ansökningar

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2018-11-19
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2018-11-26
Kulturnämndens arbetsutskott 2018-12-03
Kulturnämnden 2018-12-13
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Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-01-14
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2019-01-15
Kulturnämndens arbetsutskott 2019-01-22
Kulturnämnden 2019-01-30
Beslutet skickas till

Organisationer som ansökt om verksamhetsstöd samt studieförbund meddelas beslut om stöd.
Ärendet
Inledning

Kulturstödet ska ge goda förutsättningar för det fria kulturlivet och därigenom göra Malmö till
en hållbar och attraktiv stad. Kulturstödet är på flera sätt en central resurs i arbetet med kulturen
som en tillgång och möjlighet för fler Malmöbor och för yttrandefrihet och demokrati. Stödet till
det fria kulturlivet stärker civilsamhället och de nätverk som bidrar till en tryggare och mera
inkluderande stad. Många fria kulturaktörer bedriver en professionell och kvalitativ verksamhet
på hög nivå som profilerar Malmö på den nationella och internationella kulturscenen.
Kulturstödet har självfallet en nyckelroll när det gäller att skapa goda förutsättningar för
kulturskapare att verka och utvecklas, vilket också bidrar till en breddad arbetsmarknad inom de
kreativa och kulturella näringarna. Samtidigt är det en utmaning att möta och svara upp mot alla
de planer, önskemål och behov som formuleras av de fria kulturutövarna.
Större delen av resurserna riktas till etablerade och professionella kulturaktörer som bedriver en
kontinuerlig eller återkommande verksamhet. Nya initiativ och arrangemang i mindre skala kan
få stöd i form av projektstöd och enskilda kulturskapare har möjlighet till stöd i stipendieform.
Studieförbunden bedriver en bred verksamhet som engagerar många Malmöbor och stärker
föreningslivet.
Det fria kulturlivet samverkar i stor utsträckning med kulturinstitutionerna, civilsamhället och
med näringslivet. Malmö stads kulturstöd utgör basen för en betydande samfinansiering från stat
och region och andra offentliga och privata bidragsgivare. Enligt preliminär information
kommer möjligheterna att söka regionala projektbidrag och motsvarande minska betydligt 2019.
Detta kan medföra ett minskat utrymme för finansiering av exempelvis professionella
scenkonstprojekt i Malmö och i övriga Skåne.
Kulturstödet får 2019 en förstärkning med demografimedel. En betydande del av den löpande
verksamheten riktas till barn och unga, som är prioriterade målgrupper. Stödet till lokala
kulturaktörer innebär att Malmös barn och unga får uppleva aktuell och kvalitativ konst och
kultur som skapas i Malmö, här och nu. De fria teatergrupperna ger många prov på det och film,
dans och musik är exempel på andra områden med verksamhet för barn och unga. De fria
aktörerna genomför egna arrangemang för barn och familj men har också en viktig roll i utbudet
av professionell barn- och ungdomskultur inom förskola och skola, lovaktiviteter och andra
arrangemang inom Malmö stad. Kulturstödet ger även möjlighet för unga kulturskapare att sätta
sina egna avtryck i Malmös kulturliv, bl a genom stipendiet Kulturkraft.
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Sammanfattning av förslaget

Kommunbidraget för kulturstöd 2019 beräknas till 73 917 tkr.
Härledning budgetram, tkr
Budgetram 2018
Demografiuppräkning
Överföring av anslag för Nordisk
Panorama
Budgetram 2019

72 286
511
1 120 Med hänvisning till avtal mellan
Nordisk Panorama och förvaltningen.
73 917

Sammanfattning av föreslagna förändringar 2019, tkr
Stödform
Stöd till
studieförbunden
Stöd till
kulturorganisationer
Stipendier

Summa

Förändring Kommentar
belopp
0
+1 549 Avser främst stöd till Nordisk
Panorama, lokalrelaterade
kostnadsökningar samt några mindre
riktade förstärkningar.
+82 Ökat anslag för Kulturkraft samt
justering p g a preliminärt antal
ateljéstipendier
+1 631

2019 års kulturstödsbudget, förslag fördelning per stödform, %

Anslaget medger inte någon generell uppräkning för att kompensera kulturaktörerna för den
allmänna kostnads- och löneutvecklingen. Flertalet poster föreslås vara oförändrade 2019.
En komplett budgetsammanställning finns i bilaga 1. Utanför ramen 2019 ligger inom
förvaltningens centrala budget förvaltningens lokalkostnader för Inkonst och Stapelbädden.
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Riktat stöd till Drömmarnas Hus (avser hyra) och till Form/Design Center ligger också utanför
kulturstödsramen.
Stöd till studieförbunden

Anslaget för stöd till studieförbunden föreslås vara oförändrat. Samtliga tio studieförbund
föreslås få fortsatt stöd 2019. Fördelningen sker i två steg, varav del 1 ingår i föreliggande ärende
och del 2 fastställs i april 2019. Bakgrund och fördelning framgår av bilaga 3.
Stöd till kulturorganisationer

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd är ett långsiktigt stöd till etablerade och självständiga kulturverksamheter av
väsentlig betydelse för Malmös kulturliv. Konstnärlig kvalitet, omfattning, kontinuitet och
tillgänglighet för publik och medverkande ingår i kriterierna. Under 2018 har 48 organisationer
fått stöd om totalt ca 45,5 tkr. Inför 2019 har 55 organisationer ansökt om sammanlagt ca
60 Mkr. I förslaget fördelas 47 077 kr till 49 organisationer.
Eftersom budgetprocessen för 2019 är senarelagd har kulturnämnden 2018-12-13 beviljat ett
förskott för första kvartalet 2019 till 20 kulturorganisationer som ansökt om detta. Förskotten
ingår i de belopp som föreslås för respektive organisation i detta ärende. Vid nästa utbetalning
kan en avräkning ske.
Ansökan sker nu via e-tjänst och underlagen har därigenom blivit mera likvärdiga och
jämförbara. I ansökan ingår bl a frågor om planeringen tre år framåt. Flertalet sökande svarar att
de vill vidareutveckla sin etablerade verksamhet och profil, t ex genom nya samarbeten, breddat
publikarbete och ökad tillgänglighet. Både på kort och på lång sikt anger aktörerna behov av en
successiv uppräkning för att täcka allmänna kostnads- och löneökningar, och för att undvika en
urholkning. Något som också är genomgående är det långsiktiga behovet av mer resurser för att
stärka infrastrukturen och arbetsmiljön, i form av mer personal, bättre lokaler och utrustning.
Verksamhetsstöden har en stabil karaktär och ges oftast under lång tid. Det har efterhand skett
successiva uppräkningar. Den senaste generella kostnadskompensationen gjordes 2017. Flertalet
stöd föreslås vara oförändrade 2019. Det innebär att många stödmottagare behöver revidera sin
planering, för att anpassa budgeten efter givna förutsättningar.
Fr om 2019 övergår Nordisk Panorama från att vara en verksamhet delvis i kulturförvaltningens
egen regi till att fungera som en självständig organisation med verksamhetsstöd. Resurser för
detta överförs till kulturstödsramen, 1 120 tkr. I summan ingår medel för lokaler i Malmö. I
övrigt föreslås inga nya mottagare av verksamhetsstöd.
Kulturförvaltningen upplåter lokaler hyresfritt eller genom andrahandsavtal till ett antal fria
kulturaktörer. Vissa lokalrelaterade kostnadsökningar kommer att få genomslag i budgeten, totalt
303 tkr. Det gäller ökad hyra p g a nödvändig upprustning av teaterscenen Bastionen, ökad hyra
för Malmö Amatörteaterforum samt täckning av momskostnader på hyran för fotogalleriet
Format, enligt tidigare åtaganden. I övrigt sker några mindre ökningar enligt gällande avtal.
I samrådsprocessen kring finskt förvaltningsområde har det framkommit önskemål om
permanenta resurser för finskspråkig barnteater för familjepublik, vilket föreslås lösas genom en
mindre ökning av stödet till Barnens Scen, 35 tkr.
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Några riktade förstärkningar föreslås. MAFF (Malmö Arab Film Festival), som har en viktig roll
både lokalt, nationellt och internationellt, föreslås få en uppräkning med 100 tkr för att närma sig
nivån för de övriga större filmfestivalerna i Malmö. Inom området bild och form föreslås en viss
förstärkning till två galleriföreningar, Krets och Galleri CC, för att ge bättre villkor för deras
kvalitativa utställningsverksamhet med fokus på yngre konstnärer (totalt 71 tkr).
Folkets Bio Malmö har under 2018 varit föremål för särskild uppföljning kopplad till en
handlingsplan för utveckling av organisationen, verksamheten och lokalerna. Det har skett
positiva förändringar under 2018 men processen är ännu inte avslutad. Därför föreslås en
fortsatt uppföljning under 2019.
Föreningen Kontrakultur har under hösten 2018 genomgått en fördjupad granskning, bl a med
fokus på föreningens lokalfrågor. En uppföljning föreslås under 2019.
Övriga förändringar i budgeten är en korrigering av summan för MAFF:s två filmpris (fastställda
belopp är 50 + 25 tkr) samt att en reservpost om 50 tkr utgår.
Bilaga 1 ger en överblick över fördelning 2018, ansökta belopp och förslag till verksamhetsstöd
2019. Bilaga 2 ger information om respektive organisation, en sammanfattning av ansökan samt
förvaltningens bedömning och förslag. Information om särskilda villkor ges i förekommande
fall.

Projektstöd
Projektstöden är en viktig och prioriterad resurs, som möjliggör bredd, mångfald och förnyelse i
det fria kulturlivet. Förslaget är ett oförändrat anslag 2019.
Från och med 2018 finns två former av projektstöd, för publika kulturarrangemang i Malmö och
för utvecklingsprojekt i Malmö. Den nya formen av stöd för utvecklingsprojekt infördes utan
resurstillskott. Under 2018 har ca 80% av anslaget beviljats för publika arrangemang och ca 20%
för utvecklingsprojekt. Utfallet kommer att följas upp under 2019.
Stödet för publika arrangemang riktas till konserter, föreställningar, filmvisningar, uppläsningar,
festivaler, utställningar mm som är tillgängliga för publik i Malmö. Även produktion av nya
konstnärliga verk kan ingå, t ex nya scenkonstproduktioner. Amatörkultur får stöd i viss
utsträckning, men huvudfokus ligger på professionella aktörer. Vissa projekt har en allmän och
bred målgrupp medan andra har en mera specifik inriktning, exempelvis mot barn och unga,
äldre, boende i olika stadsdelar eller publik med olika kulturell eller språklig bakgrund.
Utvecklingsprojekten gäller insatser som utvecklar det professionella kulturlivet i Malmö men
som inte primärt handlar om att genomföra publika arrangemang. Det kan vara konstnärliga
pilotprojekt, nya nätverk och arbetssätt eller nya internationella samarbeten. Stöd till
mediaprojekt (t ex filmproduktioner) ges enbart inom denna stödform.
Större delen av projektstöden inför kommande år fördelas normalt föregående höst, som bl a
omfattar stöd till många återkommande och årsbaserade projekt. 5 225 tkr har beviljats genom
beslut i november-december 2018. Utifrån föreliggande förslag återstår 1 353 tkr till den andra
ansökningsomgången under våren 2019.
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Maximalt ansökt belopp har under 2018 varit 250 tkr, och samma belopp föreslås gälla 2019.
Stipendier

Malmö stads kulturstipendier delas ut till enskilda personer för insatser i Malmös kulturliv. 2018
har 12 stipendier à 35 tkr delats ut, totalt 420 tkr. Belopp och antal har varit oförändrade under
längre tid och föreslås gälla även 2019.
Ateljéstipendierna uppgår f n till 18 tkr per 2-årigt stipendium och nivån för minsta hyreskostnad
är 10 tkr/år. Nivån har varit oförändrad sedan 2013. Bestämmelserna medger högst 60
ateljéstipendier per år, vilket motsvarar 1 080 kr. Ingen förändring föreslås för 2019.
Fördelningen för perioden 2020-2021 beslutas i ett separat ärende av KN 2019-01-30.
Preliminärt antal stipendier för perioden är 52 st.
Stipendiet Kulturkraft infördes 2018 och riktas till unga kulturskapare 18-30 år. Stödet gäller
mindre projekt och nya initiativ, och Kulturkraft har visat sig vara ett bra komplement till de
ordinarie projektstöden. Intresset för ansökan har varit stort och många bra projektförslag har
kommit in. 2018 års anslag om 400 tkr utökades därför med 100 tkr, genom en tillfällig
omfördelning. För 2019 föreslås anslaget uppgå till 500 tkr, vilket kan ge utrymme för stöd till
ett trettiotal projekt. Stipendiet ges med fasta belopp, för 2018 med 10 tkr eller 20 tkr, och
samma belopp föreslås gälla även 2019.
Ansökningsdatum 2019

Verksamhetsstöd 2020
Projektstöd
Malmö stads kulturstipendier
Ateljéstipendier
Studieförbund
Stipendiet Kulturkraft

Ansvariga

Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

2019-06-03
2019-03-01 och 2019-10-01
2019-02-15
2019-09-02
2019-09-02
Löpande, så länge anslaget räcker. Start kring
mitten av februari.

