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Sammanfattning

Kulturnämnden beslutade 2019-06-25 om utredningsdirektiv för utveckling av stödet till det fria
kulturlivet (KN-2019-2510). Utredningen omfattar flera komplexa frågor av olika karaktär.
Enligt angiven tidplan ska återrapportering ske senast i maj 2020. Kulturförvaltningen ser behov
av en förlängd tidsram för utredningen.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden beslutar att tidsramen för utredningen av utveckling av stödet till det
fria kulturlivet förlängs till hösten 2020, enligt vad som föreslås i ärendet.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-05-05
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-05-14
Kulturnämnden 2020-05-27
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

SIGNERAD

2020-05-05

Kulturnämnden beslutade 2019-06-25 om utredningsdirektiv för utveckling av stödet till det fria
kulturlivet (KN-2019-2510). Utredningen omfattar flera frågor av olika karaktär:
- Undersöka möjligheterna till ett breddat kulturstöd med fokus på ungas delaktighet och
verksamhet i gränslandet mellan konstnärlig praktik och social hållbarhet
- Tydliggöra långsiktigheten i verksamhetsstöden och se över formerna för lokalavtalen
med det fria kulturlivets aktörer.
- Implementering av Malmö stads uppdaterade riktlinjer för stöd till idéburen sektor. Även
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se över bidragsvillkoren i förhållande till juridisk organisationsform.
Utveckla kommunikation och bedömning med ett antidiskriminerande förhållningssätt.

Enligt angiven tidplan ska en återrapportering ske senast i maj 2020. Kulturförvaltningen ser
dock behov av en förlängd tidsram. Det behövs mer tid för kartläggning, analys och dialog med
det fria kulturlivet och andra intressenter. Exempel på underlag när det gäller ungas delaktighet
är den nya upplagan av undersökningen Ung Livsstil, som är under arbete. Det har också varit
nödvändigt att göra omprioriteringar i förvaltningens arbete på grund av corona-krisens stora
inverkan på det fria kulturlivet och behovet av särskilda insatser. Även möjligheterna till möten
och dialog är för närvarande kraftigt begränsad, på grund av rådande restriktioner.
Förslag till ny tidplan:
- Kulturnämnden september: Förslag om tillämpningen av Malmö stads övergripande
riktlinjer samt frågor om stödvillkor kopplat till juridisk organisationsform.
- Kulturnämnden november: Förslag om breddat kulturstöd samt i frågor om lokaler och
långsiktigheten i verksamhetsstöden.
Eventuella förändringar av stödformerna kan implementeras från och med 2021.
Ansvariga

Anna-Carin Mårtensson Avdelningschef
Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

