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Sammanfattning

I den första ekonomiska prognosen för 2021 lämnar kulturnämnden ingen avvikelse på helår
jämfört med erhållen budgetram.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner ekonomisk prognos 2021.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kulturnämnden 2021-05-26
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

Kulturnämnden publika verksamheter, som vänder sig till en allmänhet, har varit pausad sedan 24
november 2020. Från och med den 29 mars öppnade delar av Malmö Museer, Malmö Konstmuseum och
Malmö Konsthall. Det krävs dock förbokning till Museerna. Naturum Öresund öppnade i början av april.
Malmö Kulturskolan har haft undervisning hela perioden som har periodvis drivits på distans men
succesivt gått över till närundervisning. Biblioteken är öppna men har ett max antal på hur många som får
vistas där samtidigt och är tydliga med att det inte är en mötesplats.

SIGNERAD

2021-05-19

Kulturnämnden prognostiserar med ett +- 0 resultat för helåret. De största negativa ekonomiska
konsekvenserna för kulturförvaltningen är de minskade entréintäkterna på Malmö Museum och Malmö
Konstmuseum. Stängningen medför också minskad försäljning i shoparna som även gäller Malmö
Konsthall. Antagande har gjorts att normalt antal besökare blir en verklighet först sista kvartalet på året.
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Programaktiviteter för förskola-grundskola och på biblioteken har inte kunnat genomföras under våren
och kommer därför att generera ett överskott under hela första halvåret. Även kostnaden för kultur- och
naturbussen blir lägre än budgeterat.
Inom kort är det byggstart för Rosengårds nya bibliotek som kommer att bli dubbelt så stort som det
nuvarande. I februari 2021 flyttade biblioteksverksamheten in i tillfälliga lokaler inne på Rosengård
Centrum. Det nya biblioteket ska stå färdigt vid halvårsskiftet 2022.
Utställningen under våren med Ceija Stojka på Malmö Konsthall – en av de första romska konstnärer att
skildra Förintelsen, har uppmärksammats stort i media. Utställningen är en del av Öppna Malmö –
Malmö stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism 2020–2022.
Den 27 januari uppmärksammades Förintelsens minnesdag över hela världen, så även i Malmö.
Minnesdagen sändes live från Malmö Konsthall med ett program i två delar om den judiska och den
romska Förintelsen. Förintelsens minnesdag är också en dag som synliggör engagemang hos alla som
värnar om mänskliga rättigheter och bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism, antisemitism och
antiziganism.
Malmö Konstmuseum har det senaste året arbetat intensivt med en ny basutställning, Samlingen/The
Collection, där museets samling presenteras i nytt ljus. Utställningen öppnar inom kort och kommer att
finnas i nyrenoverade lokaler på våning två på Slottsholmen.
I år flyttade februarilovet in på nätet och ett flertal kanaler användes; Youtube, Zoom, Instagram,
Facebook, Google Meet och chattprogram. Allt i samarbete med fritidsnämnden och Kul i Malmö.
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