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Malmö stads kulturstipendier 2020
KN-2020-1001
Sammanfattning

Anslaget för Malmö stads kulturstipendier är enligt fastställd budget 420 tkr. För 2020 föreslås
12 stipendier à 35 tkr, varav 10 stipendier för konstnärlig utveckling och 2 stipendier för
värdefulla insatser. I ärendet ingår även förslag till mottagare av kulturstipendium till Gunni
Johanssons minne 2020.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden fastställer fördelning av Malmö stads kulturstipendier 2020 samt
kulturstipendium till Gunni Johanssons minne 2020, enligt förslag.
2. Kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-03-23
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-04-01
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-04-16
Kulturnämnden 2020-04-28
Beslutet skickas till

Samtliga sökande meddelas beslut.
Ärendet

Anslaget för Malmö stads kulturstipendier är enligt fastställd budget 420 tkr. För 2020 föreslås
12 stipendier à 35 tkr, varav 10 stipendier för konstnärlig utveckling och 2 stipendier för
värdefulla insatser. Belopp och antal är desamma som föregående år.

SIGNERAD

Totalt har 105 ansökningar om stipendier för konstnärlig utveckling inkommit, varav en ej är
giltig (person folkbokförd utanför Malmö). Liksom tidigare år utgör bildkonstnärer och musiker
de största grupperna bland de sökande. Övriga konstområden som är representerade är bland
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annat film, teater, serier, design/konsthantverk samt litteratur. Det är fortsatt en viss övervikt för
kvinnliga sökande, ca 56 %.
Antalet nya nomineringar till stipendier för värdefulla insatser är betydligt färre. Sju personer har
nominerats i år. I enlighet med bestämmelserna har nomineringar inkomna åren 2016-2020
beaktats i urvalet.
Enligt tidigare planering skulle det i mitten av maj vara en gemensam utdelningsceremoni för
Malmö stads kulturstipendier och Malmö stads kulturpris. Detta är dock framflyttat till hösten,
på grund av corona-krisen.
Bestämmelser
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.
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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.
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.
Kulturstipendium till minne av Gunni Johansson
Malmö stad mottog 2018 en testamentarisk gåva med syfte att utdela stipendier till talangfulla
kulturutövare inom teater/musikteater, dans eller klassisk musik. Stipendiet à 50 000 kr tilldelas
en stipendiat per år under tioårsperioden 2019-2028. Stipendiet är inte sökbart och urvalet sker i
samband med ordinarie fördelning av Malmö stads kulturstipendier.
Förslag
Enheten för kulturanalys och stöd har tagit fram förslag till stipendiater, enligt gällande
bestämmelser. Förslag till fördelning av Malmö stads kulturstipendier 2020 samt
kulturstipendium till minne av Gunni Johansson 2020 framgår av bilaga 1. Inkomna ansökningar
och nomineringar till Malmö stads kulturstipendier framgår av bilaga 2.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

