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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-2020-1318) har beslutat att fördela 450 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
2021. Budgeten har således inte planerats att inrymma initiativ från andra förvaltningar, med
undantag för Fastighets och gatukontorets arrangemang i samband med Malmöfestivalen.
Sverige- finska representanter, fokusområde kultur har fått möjlighet att delta i dialogmöte inför
förslag till beslut, inkomna synpunkter har beaktats. Nästa dialogmöte kommer ske i mars 2021.

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





G-Tjänsteskrivelse KSAU 2020-11-30 Fördelning av statliga medel avseende finskt
förvaltningsområde 2021
Beslut KS 2020-12-09 §395 Fördelning av statliga medel avseende finskt förvaltningsområde
2021
G-Finskt förvaltningsområde - fördelning av medel 2021

Beslutsplanering

SIGNERAD

2021-01-28

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-01-18
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-01-26
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-02-04
Kulturnämnden 2021-02-17
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av statliga medel avseende finskt förvaltningsområde
2021 (STK-2020-1318) att kulturnämnden tilldelas 450 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 som 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. Möjligheten att delta i dialogmöte i december månad 2020 har ägt rum, därefter har
möjligheten funnits att delge sina synpunkter på verksamheternas äskanden via mail. På grund av
rådande pandemi har ovanstående skett digitalt. Kulturförvaltningens verksamheter har
inkommit med äskanden inför 2021. Viktigt att beakta inför 2021 års finska aktiviteter är att allt
är beroende på hur pandemin utvecklar sig och vilka möjligheter verksamheterna har att
genomföra arrangemang. Verksamheterna planerar utifrån både digitala och fysiska
arrangemang. Utifrån verksamheternas möjligheter och representanternas synpunkter föreslås
budgeten för finskt förvaltningsområde för 2021 fördelas till kulturförvaltningens institutioner
enligt följande:
Kulturarrangemang och mötesplatser
Aktivitet: kulturarrangemang för förskolor i Malmö
Beskrivning: på vårterminen erbjuds förskolor Dansföreställning Mineralism av Kaveri
Kollektivet för barn mellan 2-5 år ink. digitalt interaktiva lösningar anpassade utifrån rådande
situation (covid-19). Föreställningen kommer spelas både på svenska och finska.
På höstterminen erbjuds förskolor Musikkonsert och loopverkstad med Elina Masalin,
föreställningen är på finska.
Äskad budget: 85 000 kr
Malmö Konsthall
Aktivitet: skapande verkstad på finska för hela familjen på Malmö Konsthall, guidad visning för
vuxna, samt skapande verkstad för förskolan
Beskrivning:
Guidade visningar för vuxna på finska och skapande verkstad för familjer på finska planeras
även under nästa år. I samband med verksamhetens tre stora utställningar sker ovanstående
visningar. Dessutom kommer verksamheten att kunna erbjuda workshops på finska i samarbete
med en förskoleavdelning i Malmö som är finsktalande.
Äskad budget: 22 000 kr

3 (4)

Malmöfestivalen (Fastighets och Gatukontoret)
Aktivitet: blandade aktiviteter för alla åldrar
Beskrivning:
Följande arrangemang är tilltänkta för Malmöfestivalen 2021
Mad in Finland: stor nycirkus/humorproduktion med sju finska artister. Målguppen är både
barn och vuxna. Malmöfestivalen planerar även om Mad in Finland inte blir av (pga.
reserestriktioner) så kommer fokusområden vara humor, scenkonst, musik och nycirkus för både
barn och vuxna på finska/med finska artister. Malmöfestivalen kommer ställa om och erbjuda
malmöborna alternativa arrangemang med finländska inslag om festivalen i vanlig form inte blir
av till följd av rådande pandemi.
Äskad budget: 100 000 kr
Biblioteken i Malmö
Aktivitet: blandade aktiviteter för barn, unga och vuxna
Beskrivning: Biblioteken i Malmö planerar för ett flertal arrangemang och aktiviteter på finska år
2021. Författarbesök, sagostunder, filmvisningar, skrivarworkshop för unga men även särskilda
inköp av medier och tidskrifter.
Äskad budget: 100 000 kr
Malmö muséer
Aktivitet: blandade aktiviteter för barn, unga och vuxna
Beskrivning: I dialog med den representanter kommer Malmö muséer att genomföra aktiviteter
såsom sagostunder och workshops. Dialogen kommer ske i mars 2021.
Äskad budget: 90 000 kr
Malmö konstmuseum
Aktivitet: digital performance i samband med utställning
Beskrivning: I samband med utställningen Sustainable Society for the future bjuder Malmö
konstmuseum in den finska konstnären Minna Henriksson. Verken behandlar nordisk
struktruell rasism. Malmö konstmuseum vill i samband med utställningen arrangera digital
performance vid, och under öppning.
Äskad budget: 23 000kr
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Stadsarkivet
Aktivitet: textning på finska av filmer, målgrupp äldre
Beskrivning: I samband med filmvisning i samarbete med Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen
planeras textning på finska av tilltänkta filmer.
Äskad budget: 30 000kr
Ansvariga

Anna Gawrys Planeringssekreterare
Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

