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Fastställda av Malmö kulturnämnd 2017-04-26

Malmö stads kulturstöd – bestämmelser
Övergripande mål och inriktning
Malmö stads kulturstöd ska ge goda förutsättningar för det fria kulturlivet och därigenom göra
Malmö till en hållbar och attraktiv stad för malmöbor, kulturaktörer och besökare. Kulturstödet ska främja ett dynamiskt och mångsidigt kulturliv som berikar och utvecklar hela staden.
Malmö stad ger genom kulturnämnden stöd till det fria kulturlivet och till studieförbunden i
Malmö. Kulturstödet riktas till verksamhet inom konst och kultur samt folkbildning. Med konst
och kultur avses i detta sammahang konstnärliga uttryck inom bland annat musik, scenkonst,
bild och form, litteratur och film samt verksamhet inom kulturarv och kulturdebatt.
Malmö stads kulturpolitiska mål och Kulturstrategi 2014-2020 anger den övergripande inriktningen för kulturstödet. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är
grundförutsättningar. Malmö stads värdegrund, som bygger på demokrati och likabehandling,
delaktighet, mångfald och jämställdhet, utgör riktmärke i fördelningen av kulturstöd. Kulturstödet ska bidra till ett jämlikt kulturutövande och kulturdeltagande över hela staden. Barns och
ungdomars tillgång till kulturupplevelser ska särskilt uppmärksammas. Aktörer inom det fria
kulturlivet ska ha goda förutsättningar att etablera sig och verka i Malmö och att utveckla en
verksamhet av hög konstnärlig kvalitet.
Malmö stads kulturstöd ska utgöra en resurs för det fria kulturlivet i Malmö, genom fördelning
av ekonomiskt stöd samt dialog, information och rådgivning. Huvuddelen av det ekonomiska
stödet riktas till fristående kulturorganisationer, i form av verksamhetsstöd och projektstöd.
Enskilda personer kan få kulturstöd i stipendieform. För studieförbundens folkbildande verksamhet ges ett särskilt stöd.
Mer information om styrdokument inom Malmö stad – se www.malmo.se
Malmö stads budget 2018
Nämndsmål för kulturnämnden
Kulturstrategi 2014-2020
Strategisk plan för arbetet mot antidiskriminering i Malmö
Hållbar jämställdhet - utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2011-2020 i Malmö stad
Det finns även andra former av stöd och bidrag från Malmö stad. Stöd för vissa former av kulturaktiviteter ingår exempelvis i det föreningsstöd som fördelas av Fritidsnämnden.
Föreningsstöd
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Stöd till fristående kulturorganisationer
Se ovan - Övergripande mål och inriktning för kulturstöd.
Fördelningen av stödet till fristående kulturorganisationer ska sammantaget ge utrymme för en
mångfald av kulturaktörer och medverkande, olika konstnärliga former, uttryck och kulturtraditioner samt breda kontaktytor mot olika publikgrupper. Fördelningen av stödet ska ge förutsättningar för utveckling, samverkan och förnyelse inom kulturlivet.
Fristående kulturorganisationer kan ansöka om verksamhetsstöd och projektstöd. Särskilda bestämmelser gäller för de olika stödformerna.



Verksamhetsstöd gäller etablerad, stabil och självständig kulturverksamhet av väsentlig
betydelse för Malmös kulturliv. Stödet avser kulturverksamhet på professionell nivå och
av större omfattning. Verkstamhetsstöd kan sökas en gång per år.
Projektstöd avser bland annat ny verksamhet och verksamhet av mindre omfattning.
Det finns två former av projektstöd, projektstöd för publika kulturarrangemang i
Malmö och stöd för utvecklingsprojekt, som riktas till idé- och verksamhetsutveckling av
olika slag. Projektstöd kan sökas två gånger per år.

Vilka kan få Stöd till fristående kulturorganisationer?
 Kulturorganisationer som genom verksamhet och organisation har en lokal förankring i
Malmö, och
 som är registrerade juridiska personer med organisationsnummer, i form av ideell förening, ekonomisk förening, stiftelse, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag.
Även personer som bedriver enskild näringsverksamhet med f-skattsedel kan få stöd.
Organisationens styrelse eller motsvarande ansvarar för ansökan och för hanteringen av beviljat
stöd. Organisationer som får stöd ska följa gällande lagar och myndighetskrav och verksamheten
ska vara i överensstämmelse med Malmö stads värdegrund.
Vilka kan inte få Stöd till fristående kulturorganisationer?
Organisationer och verksamheter
 som har offentlig huvudman - kommunal, regional eller statlig
 som har religiöst, politiskt eller kommersiellt syfte
 som syftar till utbildning eller forskning inom olika skolformer
 som är i konkurs eller likvidation
 studieförbund (eftersom dessa kan få en särskild form av stöd)
Särskilda hänsyn
 Verksamhet som främjar de nationella minoriteternas språk och kultur.
 För utställningsarrangörer beaktas villkoren i avtalet om konstnärers ersättning vid medverkan i utställningar (MU-avtalet).
Mer information – se www.malmo.se
Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter
Medverkans- och utställningsersättning (MU)
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Verksamhetsstöd



Se ovan - Övergripande mål och inriktning för kulturstöd
Se ovan - Stöd till fristående kulturorganisationer

Verksamhetsstödet syftar till att ge ett långsiktigt stöd till etablerade och självständiga kulturverksamheter av väsentlig betydelse för Malmös kulturliv. Stödet ska bidra till en stabil infrastruktur inom det fria kulturlivet.
Vilka kan få verksamhetsstöd?
 Se ovan - Stöd till fristående kulturorganisationer
Vilken verksamhet kan få verksamhetsstöd?
Kulturverksamhet på professionell nivå, i form av:
 Kulturarrangemang för publik i Malmö
 Konstnärliga produktioner som genomförs i Malmö
 Kulturell infrastruktur och resurser för konstnärliga utövare i Malmö
Som led i genomförandet av verksamheten omfattas även:
 Lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten
 Kommunikation och publikarbete
 Utvecklingsarbete. I vissa fall kan dock projektstöd för utvecklingsprojekt beviljas som
ett kompletterande stöd.
Vad prioriteras?
Verksamhet som uppfyller flera av följande kriterier:
 Verksamhet av hög konstnärlig kvalitet
 Kontinuerlig verksamhet av större omfattning
 Verksamhet som bidrar till utveckling av Malmös kulturliv
 Verksamhet med god tillgänglighet för publik och medverkande med olika bakgrund och
förutsättningar
 Verksamhet som ger goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare i Malmö
I bedömningen ingår även
 Väl fungerande organisation, planering och samverkan med andra parter
 Stabil ekonomi med finansiering från flera källor, exempelvis återkommande regionalt
och/eller statligt stöd
 Tillgång till lämpliga arbets- och arrangemangslokaler
 Ändamålsenlig kommunikation och publikarbete
 För att komma i fråga för ett nytt verksamhetsstöd gäller vanligen att verksamheten fått
projektstöd under flera år
Villkor för ansökan och redovisning
 Stödet gäller ett helt kalenderår och söks, omprövas och beviljas årligen.
 Stödet kan i vissa fall omfatta upplåtelse av hyresfria lokaler enligt särskilt avtal.
 Ansökan ska göras vid angivet datum året före verksamhetsåret
 Redovisning av verksamhet och ekonomi ska inlämnas efter avslutat verksamhetsår.
 Ansökan och redovisning ska göras med kulturförvaltningens blanketter/formulär och
enligt givna anvisningar.
 Den som får stöd ska löpande informera kulturförvaltningen om sin verksamhet och om
aktuella arrangemang.
 Om beviljat stöd från kulturnämnden uppgår till 300 000 kr eller mer per kalenderår, ska
en från organisationen fristående samt godkänd eller auktoriserad revisor anlitas för
granskning av bokslutet. Revisionsrapporten skall biläggas redovisningen av stödet.
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Stöd som beviljats på grundval av felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan kan
medföra skyldighet att återbetala stödet.
På begäran ska dokumentation, till exempel bokföring, kunna granskas av Malmö stad.

Information om beslut och utbetalning
 Beslut om verksamhetsstöd fattas vanligen under december månad.
 Utbetalning sker kvartalsvis. Kulturförvaltningen kan i undantagsfall besluta om förskottsutbetalning efter särskild ansökan.

Projektstöd för publika kulturarrangemang i Malmö



Se ovan - Övergripande mål och inriktning för kulturstöd
Se ovan - Stöd till fristående kulturorganisationer

Projektstöd för publika kulturarrangemang syftar till att ge Malmöborna tillgång till ett brett och
kvalitativt kulturutbud. En mångfald av etablerade och nya kulturaktörer ska få möjlighet att
skapa och arrangera kultur i olika former.
Vilka kan få Projektstöd för publika kulturarrangemang i Malmö?
 Se ovan - Stöd till fristående kulturorganisationer
 Därutöver gäller att denna form av stöd inte ges till organisationer som beviljats verksamhetsstöd
Vilka slags projekt kan få stöd?
 Kulturarrangemang som är öppna för publik i Malmö, till exempel föreställningar, konserter, festivaler, utställningar, filmvisningar och litterära program
 Ett projekt kan även omfatta produktion av nya konstnärliga verk som arbetas fram och
visas eller framförs för publik i Malmö
 Ett projekt kan omfatta enstaka arrangemang eller en serie arrangemang under en period om högst ett år
 Stöd ges främst för projekt på professionell nivå och men även amatörkulturprojekt kan
få stöd
Vad prioriteras?
Projekt som uppfyller flera av följande kriterier:
 Projekt av hög konstnärlig kvalitet
 Projekt som kan intressera och nå en publik i Malmö
 Projekt som kan bidra till utveckling av Malmös kulturliv
 Projekt som kan öka tillgängligheten till kultur för medverkande och målgrupper med
olika bakgrund och förutsättningar
 Projekt som kan bidra till goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare i
Malmö
I bedömningen ingår även:
 Att den organisation som ansöker bedöms ha huvudansvar för projektet
 Erfarenhet av och kompetens att planera och genomföra projekt
 Rimlig och realistisk budget, gärna med finansiering från flera källor
 Lämplig lokal eller plats för arrangemangen
 Ändamålsenlig kommunikation och publikarbete
 Bra samverkan med andra parter
 För återkommande projekt läggs särskild vikt vid utvecklingen över tid
 Att professionellt verksamma respektive icke professionellt verksamma arbetar med
olika förutsättningar
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Vad prioriteras inte?
 Projekt som främst vänder sig till en sluten krets, exempelvis medlemmar
 Verksamhet där kulturinslag används för ett annat huvudsyfte, exempelvis insamling av
pengar, firande av högtider eller opinionsbildning i olika frågor.
 Kurser och liknande
 Produktion och utgivning av media som skivor, böcker, tidskrifter, film, radio och TV.
I vissa fall kan Projektstöd för utvecklingsprojekt beviljas för mediarelaterade projekt.
Villkor för ansökan och redovisning
 Ansökan kan göras upp till ett bestämt belopp, som fastställs årligen (se www.malmo.se)
 Ansökan kan göras två gånger per år vid angivna datum (se www.malmo.se)
o Under våren för arrangemang som genomförs under juni-december samma år
o Under hösten för arrangemang som genomförs under januari-december följande
år
 Redovisning av verksamhet och ekonomi ska göras senast två månader efter avslutat
projekt.
 Ansökan och redovisning ska göras med kulturförvaltningens blanketter/formulär och
enligt givna anvisningar.
 Den som får stöd ska informera kulturförvaltningen om genomförandet av projektet och
om eventuella förändringar i planeringen. Den som får stöd ska också informera om aktuella arrangemang.
 Stöd som beviljats på grundval av felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan kan
medföra skyldighet att återbetala stödet.
 På begäran ska dokumentation, till exempel bokföring, kunna granskas av Malmö stad.
Information om beslut och utbetalning
 Beslut om projektstöd fattas vanligen inom 8-10 veckor efter ansökningsdatum.
 Utbetalning sker vanligen inom en månad efter beslut. Särskilda villkor kan förekomma,
exempelvis att en uppdaterad planering ska inlämnas före utbetalning.

Projektstöd för utvecklingsprojekt i Malmö



Se ovan - Övergripande mål och inriktning för kulturstöd
Se ovan - Stöd till fristående kulturorganisationer

Stöd för utvecklingsprojekt syftar till att möjliggöra nyskapande insatser som utvecklar det professionella fria kulturlivet i Malmö.
Vem kan få projektstöd för utvecklingsprojekt i Malmö?
 Se ovan - Stöd till fristående kulturorganisationer
Vilka slags projekt kan få stöd?
 Utveckling av nya nätverk och arbetssätt
 Utveckling av internationella samarbeten som kan ge avtryck i Malmös kulturliv
 Idé- och pilotutveckling inför resurskrävande produktioner inom olika konstformer och
media
 Insatser och aktiviteter vid enstaka tillfällen eller under en avgränsad projektperiod upp
till ett år.
 Denna form av projektstöd gäller enbart projekt på professionell nivå.
Vad prioriteras?
 Projekt av hög konstnärlig kvalitet
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Projekt som kan bidra till utveckling av Malmös kulturliv
Projekt som kan öka tillgängligheten till kultur för medverkande och målgrupper med
olika bakgrund och förutsättningar
 Projekt som kan bidra till goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare i
Malmö
I bedömningen ingår även
 Erfarenhet av och kompetens att planera och genomföra projekt
 Att den organisation som ansöker bedöms ha huvudansvar för projektet
 Lämplig lokal eller plats för projektet
 Rimlig och realistisk budget, gärna med finansiering från flera källor
 Kommunikation och spridning av projektets resultat
 Bra samverkan med andra parter
 Stöd för utvecklingsprojekt kan i vissa fall ges som komplement till verksamhetsstöd eller
till projektstöd för publika arrangemang. Det sker då en avvägning gentemot redan beviljat stöd. Ett beviljat stöd för utvecklingsprojekt innebär inte någon garanti för att ytterligare stöd sedan beviljas för att fortsätta eller fullfölja projektet.
Vad prioriteras inte?
 Publika kulturarrangemang i Malmö. För detta finns en annan form av projektstöd.
 Enskilda kulturskapares och gruppers fortlöpande konstnärliga arbete, turnéer och liknande
 Befintlig eller återkommande verksamhet i övrigt
Villkor för ansökan och redovisning
 Ansökan kan göras upp till ett bestämt belopp, som fastställs årligen (se www.malmo.se)
 Ansökan kan göras två gånger per år vid angivna datum. (se www.malmo.se)
o Under våren för projekt som genomförs under juni-december samma år
o Under hösten för projekt som genomförs under januari-december följande år
 Redovisning av verksamhet och ekonomi ska göras senast två månader efter avslutat
projekt.
 Ansökan och redovisning ska göras med kulturförvaltningens blanketter/formulär och
enligt givna anvisningar.
 Den som får stöd ska informera kulturförvaltningen om genomförandet av projektet och
om eventuella förändringar i planeringen.
 Stöd som beviljats på grundval av felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan kan
medföra skyldighet att återbetala stödet.
 På begäran ska dokumentation, till exempel bokföring, kunna granskas av Malmö stad.
Information om beslut och utbetalning
 Beslut om projektstöd fattas vanligen inom 8-10 veckor efter ansökningsdatum.
 Utbetalning sker vanligen inom en månad efter beslut. Särskilda villkor kan förekomma,
exempelvis att en uppdaterad planering ska inlämnas före utbetalning.
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Stöd till enskilda kulturskapare - stipendier
Det finns tre former av stipendier som ges till enskilda personer:
 Malmö stads kulturstipendier
 Ateljéstipendier för konstnärer inom bild och form
 Stipendiet Kulturkraft
Stipendierna är skattefria.

Malmö stads kulturstipendier
Malmö stads kulturstipendier ges till enskilda personer för att främja och uppmärksamma stipendiaternas insatser i Malmös kulturliv. Stipendierna är av två slag: Stipendier för konstnärlig
utveckling och stipendier för värdefulla insatser.
Stipendierna ges med samma belopp till varje stipendiat och de delas ut i maj varje år vid en
offentlig ceremoni.
A. Stipendier för konstnärlig utveckling riktas till personer som befinner sig i början av en professionell konstnärlig yrkesbana. Varje år ska minst åtta stipendier delas ut och fördelningen ska
representera en bredd av olika konstformer.
Vem kan få kulturstipendium för konstnärlig utveckling?
 Enskilda personer som är folkbokförda i Malmö
 En person kan endast få stipendiet en gång
Vad prioriteras?
 Sökande som har en avslutad konstnärlig utbildning på högskolenivå eller som har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt
 Sökande som efter slutförd utbildning eller motsvarande etablering varit konstnärligt yrkesverksamma i upp till fem år
 Konstnärlig kvalitet samt ett självständigt och aktivt konstnärskap
 Anknytning till Malmös kulturliv
Villkor för ansökan
 Ansökan kan göras en gång per år vid angivet datum (se www.malmo.se)
 Stipendiet kan endast sökas av enskilda utövare för egen räkning
 Ansökan ska göras med kulturförvaltningens blanketter/formulär och enligt givna anvisningar.
B. Stipendier för värdefulla insatser riktas till personer som genom en mångårig kulturgärning
gjort ett bestående avtryck i Malmös kulturliv. Varje år delas två stipendier ut, efter nominering
från personer eller organisationer.
Vem kan få kulturstipendium för värdefulla insatser?
 Enskilda personer med tydlig anknytning till Malmö.
 En person kan endast få stipendiet en gång.
Vad prioriteras?
 Nominerade som under lång tid, genom ett framstående konstnärskap eller genom
andra insatser, bidragit till att berika och utveckla Malmös kulturliv.
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Villkor för nominering
 Nominering kan göras en gång per år vid angivet datum (se www.malmo.se)
 Personer och organisationer i Malmö kan föreslå stipendiater – nominera. Stipendiet kan
inte sökas för egen räkning.
 Nominering ska göras med kulturförvaltningens blanketter/formulär och enligt givna anvisningar.
 Urvalet sker bland de personer som nominerats samma år och de föregående fyra åren

Ateljéstipendier för konstnärer inom bild och form
Ateljéstipendierna syftar till att stärka arbetsmöjligheterna för professionella konstnärer i
Malmö. Ateljéstipendierna är 2-åriga. Varje år kan högst 60 stipendier beviljas. Stipendierna ges
med samma belopp till varje stipendiat.
Stipendiet ges i förtroende. Det ställs inte krav på redovisning eller på återbetalning av utbetalat
stipendium, om konstnären får ändrade förhållanden under perioden.
Vem kan få ateljéstipendium?
 Professionella och aktivt verksamma enskilda konstnärer inom bild och form
 Vid ansökan ska konstnären vara bosatt och folkbokförd i Malmö, ha kontrakt på en
ateljé och planera fortsatt verksamhet i Malmö under stipendieperioden
 En konstnär som fått ateljéstipendium kan, efter en mellanperiod om minst ett år, åter
ansöka om stipendium för en ny 2-årsperiod
Vilka krav ställs när det gäller professionell nivå och konstnärlig verksamhet?
 Konstnären ska ha genomgått en minst 3-årig konstnärlig utbildning på högskolenivå
inom bild och form eller ha förvärvat motsvarande kompetens
 Konstnären ska vara aktivt yrkesverksam och ska kunna dokumentera aktuell och planerad verksamhet med utställningar, uppdrag inom offentlig konst och/eller andra utåtriktade konstnärliga projekt
 För att vara meriterande ska utställningar och liknande vara genomförda i professionella
sammanhang, där urvalet gjorts av sakkunniga inom området
 Om konstnären saknar högskoleutbildning krävs konstnärlig professionell verksamhet
enligt ovan under minst 3 år
 Ateljéstipendium beviljas inte till en konstnär under pågående utbildning eller under
planerat studieuppehåll
 Utställningar och andra projekt som genomförts i samband med utbildning räknas inte
som meriterande
 Särskild hänsyn tas till sökande som på grund av föräldraledighet, sjukdom eller liknande
har förhindrats från att vara fullt konstnärligt aktiv under den aktuella perioden
Vilka krav ställs när det gäller konstnärsateljén?
 Konstnären ska vid ansökan ha ett individuellt, skriftligt hyresavtal på en ateljélokal eller
ateljéplats i Malmö
 Avtalet ska träda ikraft senast den 1 januari den period stipendiet gäller och löpa minst
ett år framöver
 Årshyran ska överstiga ett bestämt belopp, som fastställs årligen (se www.malmo.se)
 Av konstnärens hyresavtal ska framgå avtalstid, uppsägningstid och hyresnivå samt att
lokalen ska användas som konstnärsateljé
 Om ateljélokalen hyrs i andra hand ska vidareuthyrningen vara godkänd av fastighetsägaren. Av förstahandsavtalet ska framgå att lokalens användning medger ateljéverksamhet.
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Lokalen får inte vara en del av konstnärens bostad. Undantag kan göras om den sökande
har särskilda skäl, såsom funktionsvariation eller sjukdom.

Vad prioriteras?
 Nyutbildade konstnärer, med högskoleexamen från de senaste 3 åren, ges förtur till en
femtedel av de stipendier som fördelas vid varje tillfälle
 Konstnärer som inte erhållit Malmö stads ateljéstipendium de senaste 3 åren prioriteras
före de konstnärer som erhållit ateljéstipendium under motsvarande period
 Omfattande konstnärlig yrkesverksamhet under de senaste 5 åren är meriterande
Villkor för ansökan
 Ansökan kan göras en gång per år vid angivet datum, året före stipendieperioden (se
www.malmo.se)
 Ansökan ska göras med kulturförvaltningens blanketter/formulär och enligt givna anvisningar.
Information om beslut och utbetalning
 Vid bedömning av ansökningarna deltar en rådgivande referensgrupp med tre sakkunniga personer inom konstområdet. Ledamöterna ska sammantaget representera en allsidig kunskap inom de olika konstformer som omfattas av ateljéstipendierna och om det
regionala konstlivet. En ledamot kan ingå i gruppen under 3 år. Referensgruppen utses
av kulturnämnden.
 Beslut fattas vanligen i december
 Hela stipendiebeloppet utbetalas vid ett tillfälle, i början av stipendieperioden

Stipendiet Kulturkraft
Stipendiet Kulturkraft är ett stipendium som ska ge unga Malmöbor möjlighet att få stöd för att
genomföra kreativa projekt som berikar Malmös kulturliv.
Vem kan få Stipendiet Kulturkraft?
 Enskilda personer som är folkbokförda i Malmö och som är i åldern 18-30 år
 En person kan få stipendiet högst tre gånger
Vilka slags projekt kan få stöd genom Stipendiet Kulturkraft?
Projektet ska:
 genomföras i Malmö och vara öppet för publik och/eller deltagare
 innehålla konstnärliga uttryck och kreativt skapande
 ge utrymme för nya initiativ och projektidéer
 vara ett självständigt mindre projekt, som startas och drivs av den person som ansöker
 stämma överens med Malmö stads värdegrund och följa gällande lagar och myndighetskrav
Vilka slags projekt kan inte få stöd genom Stipendiet Kulturkraft?
 Projekt som är en del av en etablerad kultur- och föreningsverksamhet
 Projekt som ingår i utbildning eller forskning, till exempel elev- eller studentprojekt
 Projekt som har ett politiskt, religiöst eller kommersiellt syfte
 Stödgalor och andra arrangemang för att samla in pengar
 Fester
 Ersättning för eget arbete till den eller de personer som genomför projektet
 Inköp av inventarier och hyreskostnader för befintliga lokaler
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Villkor för ansökan och redovisning
 Ansökan om stipendium gäller fasta belopp som fastställs årligen
 Ansökan kan göras löpande under hela året.
 Ansökan ska göras minst 2 månader innan projektet ska genomföras
 Ansökan ska göras med kulturförvaltningens blanketter/formulär
 Den som fått stipendium ska informera kulturförvaltningen om det sker ändringar i planeringen
 Den som fått stipendium ska lämna in en enkel redovisning efter att projektet är genomfört
Information om beslut och utbetalning
 När ansökan är komplett fattas beslut vanligen inom ca 1 månad. Under sommaren kan
handläggningstiden vara något längre.
 Utbetalning sker innan projektet ska genomföras
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