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Sammanfattning

Malmö stad är sedan 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet och tar emot ett
årligt statsbidrag på 1 980 tkr för att genomföra insatser inom ramen för finskt
förvaltningsområde. Kommunstyrelsen(STK-2019-1354) har beslutat att fördela 415 tkr till
kulturnämnden. Fördelning av budgeten för kultur inom ramen för finskt förvaltningsområde
har upprättats utifrån dialog med kulturförvaltningens verksamheter som har äskat medel inför
2020. Budgeten har således inte planerats att inrymma initiativ från andra förvaltningar, med
undantag för Gatukontorets arrangemang i samband med Malmöfestivalen. På grund av
personalomflyttningar har en dialog med den sverigefinska gruppen inte ägt rum. Den
resterande delen av pengarna (124 400 kr) föreslås därför att fördelas senare efter genomförd
dialog med den sverigefinska gruppen. Dialogen kommer att genomföras under mars månad.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner redovisad budgetplanering avseende fördelning av statliga
medel för finskt förvaltningsområde 2020 samt delegerar till kulturdirektören att fördela
resterande medel.
Beslutsunderlag



Förslag till beslut om fördelning av statliga medel inom ramen för finskt förvaltningsområde,
område kultur

Beslutsplanering

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-03-03
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-03-12
Kulturnämnden 2020-03-25
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNERAD

2020-03-04

Ärendet
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Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av statliga medel avseende finskt förvaltningsområde
2020 (STK-2019-1354) att kulturnämnden tilldelas 415 tkr av de 1 980 000 kr som Malmö stad
erhåller i statliga bidrag som finskt förvaltningsområde 2020. De statliga medlen tas emot av
kommunstyrelsen och stadskontoret fördelar medel till deltagande nämnders verksamheter i
samråd med förvaltningar och samråd med sverigefinska representanter. Förvaltningens
verksamheter och samrådet, bestående av sverigefinska representanter enas om en inriktning och
budgetfördelning för beslut. På grund av personalomflyttningar har ett samråd inför 2020 ännu
inte ägt rum men planeras äga rum under mars månad. För att möjliggöra bokningar av program
vilket måste äga rum så snart som möjligt föreslås att de nu äskade medlen fördelas enligt
förslaget och att beslut om resterande 124 400 kr delegeras till kulturdirektören att fördela efter
dialog med de sverigefinska representanterna och förvaltningens verksamheter. Dialogen
kommer att genomföras under mars månad.
Del av budgeten för finskt förvaltningsområde för 2020 fördelas till kulturförvaltningens
institutioner enligt följande:
Kulturarrangemang och mötesplatser
Aktivitet: VT 20 Författarbesök med Malin Klingenberg
Beskrivning:
Malin Klingenberg är barnboksförfattare från Finland och skriver främst kapitelböcker för barn
och unga 6–13 år, hon har bland annat skrivit Fisens Liv, Älgflickan och Rakels Mirakel. Hon
kommer även medverka på Literalund och därmed delar vi reskostnaderna från Finland med
Lunds kommun. Malins författarbesök ges på våra bibliotek runtom i hela staden.
Aktivitet: HT 20, teaterföreställning med Uusiteatteri
Beskrivning:
Uusiteatteri är en stockholmsbaserad grupp som gör teaterföreställningar för barn och unga på
svenska och finska. Föreställningen Alla mina hem, vrider på begreppet hem med hjälp av lek,
superkrafter och levande seriefigurer. För åldrarna 6–7 år.
Äskad budget:135 000 kr
Malmö Konsthall
Aktivitet: Skapande verkstad på finska för hela familjen på Malmö Konsthall
Beskrivning:
Vi inleder med en kort visning av aktuell utställning, och skapar sedan med inspiration av det vi
har sett. Rekommenderad ålder är från 4 år.
Äskad budget: 15 600 kr
Malmöfestivalen (Fastighets och Gatukontoret)
Aktivitet: Blandade aktiviteter
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Beskrivning:
Följande arrangemang är tilltänkta för Malmöfestivalen 2020.
Ali Jahangiri - stand up på finska, svenska och farsi.
Arne Alligator - musikkonsert för barn på svenska och finska.
Race Horse Company, Chevalier - finsk nycirkus för barn och familj.
Windows 95-man - finsk discomusik, besökt Malmö och Malmöfestivalen tidigare.
Äskad budget: 140 000 kr
Sammanlagt föreslås fördelade 290 600 kr ur 2020 års anvisade medel.
Ansvariga

Anna-Carin Mårtensson Avdelningschef
Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

