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Kulturförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-12-09
Vår referens

Fördelning av extra medel från kommunfullmäktige
KN-2020-5074
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29 oktober 2020 anslagit 15 mkr till
kulturnämnden innevarande år. Syftet är att stärka Malmös civilsamhälle och kulturliv för att
möta de negativa effekterna av corona-pandemin och att stärka tryggheten och
sammanhållningen i staden.
Vid sitt sammanträde den 12 november 2020 har arbetsutskottet, på delegation av
kulturnämnden, beslutat om inriktning och former för fördelningen av extra medel och har gett
förvaltningen i uppdrag att återkomma till kulturnämnden 16 december 2020 med förslag till
fördelning av anslaget.
Förslag till fördelning framläggs i ärendet.
Förslag till beslut

SIGNERAD 2020-12-02

Kulturnämnden föreslås besluta
1.

Kulturnämnden fördelar av extra medel från kommunfullmäktige enligt förslag i ärendet.

2.

Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Fördelning av extra medel från kommunfullmäktige
Bilaga 1 Fördelning av generella förstärkningar och riktat stöd
Ansökan Södra Communityteatern KN-2020-4588-1
Ansökan Shako & Mako KN-2020-4730-1

Beslutsplanering

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-11-24
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-12-03
Kulturnämnden 2020-12-16
Beslutet skickas till

Organisationer som beviljas stöd
Personer som sökt arbetsstipendier
Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29 oktober 2020 att av ett prognosticerat
överskott 2020 fördela extra medel till bland annat kulturnämnden. Kulturnämnden har erhållit
15 miljoner kronor. Syftet är att stärka Malmös föreningar och civilsamhälle för att möta de
negativa effekterna av pandemin, bryta isoleringen samt stärka tryggheten och den sociala
sammanhållningen i staden.
På delegation av kulturnämnden har arbetsutskottet vid sitt sammanträde den 12 november 2020
fastställt inriktning och former för fördelningen av extra medel till det fria kulturlivet.
Arbetsutskottet har gett kulturförvaltningen i uppdrag att återkomma till kulturnämnden med
förslag till fördelning av anslaget.
Bakgrund och inriktningsbeslut
De negativa följdverkningarna av corona-pandemin kommer att påverka samhället och
kulturlivet under lång tid. Många kulturaktörer har drabbats, både ekonomiskt och
verksamhetsmässigt och planeringen inför nästa år är fortsatt osäker. Genom det extra stödet
kan kulturaktörer och studieförbund få bättre möjligheter att arbeta vidare med säkra
arrangemang för mindre grupper, digital kommunikation och andra anpassade lösningar, liksom
att förbereda verksamheten inför en normalisering av läget. För enskilda kulturskapare kan ett
extra stöd ge utrymme för ett fortsatt konstnärligt arbete, trots att uppdrag och intäkter till stor
del står på paus. Stödet ska i förlängningen ge bättre möjligheter att genomföra verksamhet som
når ut till Malmöborna, och kan därigenom bidra till att skapa mening, sammanhang och
trygghet i staden.
Förutsättningen är att anslaget ska utbetalas innevarande år, vilket kräver ett förenklat
handläggningsförfarande. Malmö stads regler och riktlinjer för stöd till idéburen sektor behöver
beaktas, liksom de generella villkoren för kulturstöd. Omständigheterna innebär att de aktörer
som får del av medlen till stor del kommer att använda dem under nästa år.
Enligt inriktningsbeslutet ska merparten av medlen användas för att stärka stödet till stabila,
välförankrade och långsiktigt syftande kulturverksamheter, som idag omfattas av

3 (4)
kulturnämndens stöd. Dessa får därmed bättre möjligheter att bemöta pandemins effekter och
kan rusta verksamheten inför den återgång till en mera normal situation som förhoppningsvis
sker nästa år. De kulturorganisationer som har verksamhetsstöd under innevarande år får en
generell förstärkning. Även ett antal kulturorganisationer som bedriver en stabil verksamhet och
fått återkommande projektstöd under flera år, får del av en sådan allmän förstärkning, liksom
studieförbunden. Dessa organisationer har ansökt om stöd för att bedriva fortsatt verksamhet
och bedöms av förvaltningen vara aktuella för förnyat stöd 2021. Preliminär information har
skickats ut till de berörda organisationerna.
I hanteringen av kulturnämndens särskilda corona-stöd under sommaren 2020 framkom ett stort
behov av stöd till enskilda kulturutövare i Malmö, relaterat till pandemins effekter. Många sökte
de arbetsstipendier som då fördelades. Enligt den av arbetsutskottet 12 nov 2020 beslutad
inriktning ska en del av det nya anslaget avsättas för arbetsstipendier av liknande slag.
Kulturförvaltningen har gjort en utlysning, med möjlighet att ansöka om medel under perioden
13-24 november 2020.
Därutöver ska, enligt arbetsutskottets inriktningsbeslut, en del av anslaget användas för riktade,
prioriterade stödinsatser.
Disponering av anslaget enligt inriktningsbeslut (ungefärliga belopp):
Ca 7 mkr till förstärkning av innevarande års verksamhetsstöd
Ca 0,5 mkr till förstärkning av innevarande års projektstöd
Ca 1,5 mkr till förstärkning av innevarande års stöd till studieförbunden
Ca 5 mkr till en utlysning av arbetsstipendier till enskilda professionella kulturskapare
Ca 1 mkr för riktade satsningar
= Summa 15 mkr
Förslag till fördelning

Kulturorganisationer med verksamhetsstöd. Förstärkningen har beräknats som ett generellt
påslag om ca 15,4% av beviljat stöd för 2020 (värdet av upplåtna lokaler samt fasta belopp för
filmpriser ingår inte i underlaget).

Kulturorganisationer med projektstöd. Förstärkningen riktas till kulturorganisationer som fått
projektstöd för löpande eller regelbundet återkommande publika kulturarrangemang under 2020
och minst under ett år tidigare. För dessa har påslaget beräknats till 20% av beviljade stöd 2020.

Studieförbund. Beräknat påslag uppgår till 8% av 2020 års beviljade stöd.
För samtliga generella förstärkningar gäller att organisationerna ska ha ansökt om stöd för 2021
och bedömas vara aktuella för fortsatt stöd.

Arbetsstipendier. De kriterier som tagits fram motsvarar i stort de kriterier för arbetsstipendier
som utlystes som krisstöd till det fria kulturlivet under sommaren. Då fördelades ca 2,6 miljoner
kronor till 88 stipendiater.

Stipendierna kan tilldelas kulturutövare som är folkbokförda i Malmö och riktas till
professionella kulturskapare och andra yrkesverksamma inom kulturområdet vars arbetssituation
påtagligt påverkas av corona-pandemin och som har behov av ett arbetsstipendium för att kunna
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fortsätta sitt arbete. I bedömning och prioritering ingår även konstnärlig och professionell
kvalitet samt spridning inom olika konstformer och genrer.
Stipendiebeloppet är lika för alla stipendiater och uppgår till minst 30 000 kr per stipendium.
Intresset har visat sig vara mycket stort och ca 750 ansökningar har inkommit. Handläggningen
pågår till och med 9 december, och preliminärt kommer 166 stipendier à 30 000 kr att föreslås
tilldelas.

Riktade insatser. Här föreslås tre organisationer få del av riktade insatser.
Till Den Nya Teatern i Malmö AB (Nöjesteatern) föreslås ett stöd om 550 000 kr, främst
avseende hyreskostnader. Teatern är hårt drabbad av corona-pandemin genom inställd
verksamhet. Nöjesteatern har en viktig roll som kultur- och nöjesarrangör i Malmö och har en
trygghetsskapande funktion i Folkets Park samt bidrar starkt till platsens attraktivitet.
Resterande medel föreslås riktas till två framåtsyftande projekt som bedöms kunna stärka
utvecklingen av det fria kulturlivet och bidra till ökad inkludering. Det gäller Södra
Communityteatern som föreslås få 300 000 kr för att bygga upp en verksamhet under namnet
CommunityKulturCentrum. Genom workshops, föreläsningar med mera vill man sprida
metoder för att gestalta människors livserfarenheter och berättelser.
Vidare föreslås ett stöd om 150 000 kr till föreningen Shako & Mako, som planerar en förstudie
kring en framtida kulturfestival med fokus på samtida konst och kultur från MENA-regionen
(Mellanöstern och Nordafrika).

Sammanfattning av förslag
Verksamhetsstöd
Projektstöd
Studieförbund
Riktade satsningar
Arbetsstipendier

SEK

Summa förslag

7 036 185
509 000
1 474 520
1 000 000
4 980 000
14 999 705

Restpost
Totalt

295
15 000 000

Förslag till fördelning till berörda kulturorganisationer och studieförbund framgår av bilaga 1.
Förslag till fördelning av arbetsstipendier framgår av bilaga 2 (läggs på bordet vid sammanträdet)
Ansvariga

Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

