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Kulturstöd - Nya stödformer
KN-2021-1820
Sammanfattning

Kulturnämnden beslutade 2020-11-24 att två nya former av kulturstöd ska införas från och med
andra halvåret 2021. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till detaljerade kriterier/bestämmelser för de nya stöden, vilket redovisas i ärendet. Uppdraget att se över villkoren
för stipendiet Kulturkraft bör redovisas längre fram, för att ge mer utrymme för analys av behovet av insatser för enskilda kulturskapare.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden fastställer uppdaterade bestämmelser för kulturstöd enligt förslag.
2. Kulturnämnden beslutar att Projektstöd för medskapande kultur i Malmö och Stipendiet
Ung Kultur i Malmö utlyses för ansökan i början av hösten 2021.
3. Kulturnämnden beslutar att beslut om fördelning av Stipendiet för Ung kultur i Malmö
delegeras till enhetschefen för kulturanalys och stöd.
4. Kulturnämnden beslutar att kulturförvaltningen ska återkomma senast december 2021
med förslag rörande det befintliga stipendiet Kulturkraft.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse - Kulturstöd, nya stödformer
Bilaga 1 Förslag bestämmlser kulturstöd

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-05-17
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-05-25
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-06-03
Kulturnämnden 2021-06-16
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
Ärendet

SIGNERAD

2021-05-20

Uppdraget
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Kulturnämnden beslutade 2020-11-24 (KN-2020-4255) att två nya former av kulturstöd ska införas från och med andra halvåret 2021. Det gäller ett stipendium riktat till unga kulturskapare i
åldern 18-25 år och en ny form av projektstöd med syfte att engagera fler Malmöbor i konstnärligt skapande processer. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till kriterier för de
nya stöden samt att se över det befintliga stipendiet Kulturkraft. Förslag till kriterier/ bestämmelser för de nya stöden redovisas i föreliggande ärende. Förvaltningen föreslår att översynen av
stipendiet Kulturkraft flyttas fram i tid, med hänsyn till pandemins stora påverkan på kulturlivet
och behovet att mot den bakgrunden göra en fördjupad behovsanalys.
Uppdraget om nya stödformer är kopplat till det utredningsdirektiv för utveckling av stödet till
det fria kulturlivet som beslutades av kulturnämnden 2019-06-18. Direktivet omfattar även flera
andra delar. Kulturnämnden fattade 2020-11-24 beslut om tillämpningen av Malmö stads övergripande riktlinjer för stöd till idéburen sektor samt om granskning av beviljade stöd. Vidare redovisades ett underlag om förutsättningarna att ge stöd till olika former av organisationer.
Kvarvarande frågor i utredningsdirektivet är en genomlysning av stöd som ges i form av hyresfria lokaler samt av långsiktigheten i verksamhetsstöden. En återrapportering ska i de delarna göras till kulturnämnden i december 2021.
Inriktning för de nya stödformerna enligt uppdraget
Kulturnämnden beslutade 2020-11-24 om syfte och inriktning för de två nya stödformerna, mot
bakgrund av det befintliga kulturstödet. Huvudfokus är att ge ett större utrymme för Malmöbornas och de ungas kreativitet och delaktighet och för kulturverksamhet som genom konstnärliga
processer bidrar till en ökad social hållbarhet.
Kulturstödet ska bidra till en kreativ och aktiv kulturstad och till en god infrastruktur för Malmös kulturutövare, liksom till mera övergripande mål om minskad segregation och ökad öppenhet, inkludering och mångfald. Kulturen ska generellt involvera fler Malmöbor som aktiva deltagare och medskapare och kulturstödets former och villkor ska stödja en sådan utveckling. Barn
och unga är i flera avseenden prioriterade målgrupper.
Kulturstödets särart och styrka bygger på kulturaktörernas egen kreativitet, initiativkraft och
förmåga att självständigt utveckla sin konst och driva sin verksamhet.
Nytt projektstipendium för unga kulturskapare
- Angiven målgrupp är unga vuxna mellan 18 och 25 år, med fokus på unga utan etablerade kontakter och förankring inom kulturlivet. Uppsökande information och coaching ska
kopplas till stipendiet. Det ska bidra till att sänka trösklarna och erbjuda ett första steg på
vägen mot en kulturell yrkesbana eller till ett berikande eget skapande. Stipendiet ska
därmed också bidra till en breddad rekrytering inom kulturlivet.
- Villkoren för det nuvarande projektstipendiet Kulturkraft, som idag täcker målgruppen
unga 18-30 år, ska samtidigt ses över
Ny form av projektstöd till kulturorganisationer
- Syftet med stödet är främst att engagera nya grupper av Malmöbor som aktiva deltagare i
konstnärligt medskapande processer. Deltagandet kan exempelvis utgå från ett intresse
för en konstform eller ett socialt engagemang. Målgrupperna kan vara barn, unga eller
vuxna.

-
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Stödet riktas till professionella kulturaktörer och avser utveckling av nya former av samarbeten med grupper eller aktörer inom civilsamhället och/eller lokala mötesplatser i
Malmö. Stödet bör stimulera till konstnärlig förnyelse, ett utforskande arbetssätt och nära samverkan med målgrupper och deltagare.
Projekten bör ha en tillgänglig karaktär, exempelvis genom ett öppet deltagande eller genom att projektet leder fram till öppna arrangemang i någon form.
Stödet ska komplettera – inte ersätta - befintliga möjligheter till stöd, bidrag och kulturaktiviteter som erbjuds av Malmö stad och andra instanser. Stödet ska inte riktas till
verksamhet inom förskola och skola.

Förutsättningar
Inriktningen för de nya stödformerna är i väsentliga delar fastlagd genom tidigare beslut, enligt
ovanstående sammanfattning. I föreliggande förslag till bestämmelser har villkor och prioriteringar konkretiserats. Upplägget följer den etablerade strukturen i kulturstödsbestämmelserna.
Vissa formella villkor är exempelvis gemensamma för samtliga stödformer som riktas till kulturorganisationer.
Arbetet med det nya stipendiet har även fokuserat på att utveckla handläggningsprocessen, för
att ytterligare sänka trösklarna för de sökande.
Inom fastställd kulturstödsbudget 2021 finns utrymme att göra en första fördelning av de nya
stöden under hösten 2021. För stipendiet för unga finns 150 000 kr och för projektstödet finns
medel inom ramen för projektstödsanslaget, i storleksordningen 500 000 kr. För stipendiet Kulturkraft uppgår anslaget för 2021 till 350 000 kr (en minskning jämfört med tidigare anslag om
500 000 kr).
Beslut om fördelning av projektstöd är delegerade till förvaltningen, liksom beslut om stipendiet
Kulturkraft. För att hantera beslut om det nya stipendiet för unga behövs en komplettering av
delegationsordningen.
Förslag till uppdaterade bestämmelser framgår av bilaga 1.
Stipendiet Ung Kultur Malmö - förslag
Stödformen har utgångspunkt i det befintliga projektstipendiet Kulturkraft, som vänder sig till
unga kulturskapare 18-30 år. Kulturkraft omfattar både dem som är mera oerfarna och dem som
kommit längre i sin etablering.
Det nya stipendiet har en mera avgränsad målgrupp, för att nå de unga som bedöms ha störst
behov av stöd, och som inte har möjlighet att söka andra former av kulturstöd. Stipendiet riktas
till unga Malmöbor i ålder 18-25, som på ett enkelt sätt ska få möjlighet att göra mindre kulturprojekt. Målgruppen är främst de som inte redan är utbildade eller studerar inom kulturområdet
eller har lång tidigare erfarenhet av kulturprojekt. Stödet kan därigenom bidra till att öka representationen och bredden av kulturuttryck och erfarenheter. Förslaget är skrivet med sikte på att
vara konkret och enkelt att förstå.
Restriktionerna under pandemin har försvårat möjligheten att ha dialog med målgruppen i processen, men synpunkter från ungdomar i Malmö har i viss mån inhämtats via sociala medier.
Förvaltningen har även träffat KulturUngdom i Västra Götalandsregionen, ett intressant exempel på en etablerad verksamhet av liknande slag, med stödformen K-peng.
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För att nå målgruppen krävs ett proaktivt arbetssätt. Kulturförvaltningen planerar att under en
pilotperiod om ca ett år pröva olika metoder i samverkan mellan administrativa avdelningen/enheten för kulturanalys och stöd och avdelningen för kulturhus och mötesplatser, där
främst Arena 305 och Allaktivitetshusen har en viktig roll i det direkta mötet med de unga. Information, coaching och resurser i form av lokaler och utrustning är viktiga inslag, liksom möjligheter att möta andra unga med kulturintresse. Samverkan omfattar även processen med bedömning och prioritering av ansökningar. Genom nya arbetssätt kan kunskapen om kulturstödet
spridas inom förvaltningen, vilket ger större kontaktytor och möjligheter att fånga upp fler unga.
Efterhand kan bredare nätverk och fler resurser kopplas på, utifrån de behov som identifieras.
Behovet av personalresurser är en viktig faktor att följa upp.
Inledningsvis föreslås stipendiesumman vara 5 000 kr. Senare kan eventuellt en utveckling ske
med stipendiebelopp i flera nivåer och något högre belopp. Utlysningen bör öppna kring 1 september 2021.
Projektstöd för medskapande projekt i Malmö - förslag
Stödet bör ses som ett komplement till de två befintliga formerna av projektstöd – projektstöd
för publika arrangemang respektive projektstöd för utvecklingsprojekt. Gränserna mellan de olika typerna av projektstöd är delvis överlappande, men avsikten är att det nya projektstödet ska
ha en egen karaktär.
Det är uttalat att stödet ska kunna sökas av professionella kulturaktörer, och det gäller då inom
alla konstformer (musik, bild och form, scenkonst, film, serier, litteratur osv). Fokus för stödet
är samverkan och ett aktivt deltagande av malmöbor och grupper som inte arbetar professionellt
inom kulturområdet. Även konstnärliga och innehållsmässiga kvaliteter vägs in. Många kulturaktörer har utvecklade nätverk och kontaktytor mot föreningslivet och andra delar av civilsamhället. Stödet ska både stimulera till fördjupning av sådana samarbeten och till nya initiativ. Det är
inte givet på förhand vad ett projekt ska resultera i, men en öppen redovisning någon form välkomnas.
Stödet bör kunna sökas samtidigt som övriga former projektstöd, det vill säga runt första mars
och första oktober varje år. För hösten 2021 föreslås en separat utlysning, preliminärt under september.
Maximalt belopp för de befintliga projektstöden är för närvarande 250 000 per projekt (flertalet
beviljade projektstöd är på lägre belopp). I den första utlysningen av det nya stödet bör beloppet
vara maximalt 100 000 kr, för att uppnå en tillräcklig spridning. Beloppet för 2022 fastställs inom
ramen för nästa års kulturstödsbudget.
Stipendiet Kulturkraft – förslag
I uppdraget ingår att se över villkoren för stipendiet Kulturkraft, eftersom det stödet har ett syfte
och en målgrupp som delvis överlappar det nya stipendiet för unga.
Kulturförvaltningen föreslår att stipendiet kvarstår i nuvarande form under en övergångsperiod,
till slutet av 2021. Effekterna av pandemin har inneburit stora utmaningar för många kulturskapare och de enskilda konstnärernas situation och viktiga roll har fått ökad synlighet. Det har
också tillkommit en rad olika former av tillfälliga krisstöd och stipendier. Till kulturnämndens
två utlysningar av corona-relaterade arbetsstipendier under 2020 kom det exempelvis in över tu-
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sen ansökningar, bland annat från grupper som inte tidigare sökt kulturstöd från Malmö stad.
Det uttrycks från många håll ett behov av att göra en omstart i kulturlivet och en lång rad intressenter är engagerade i debatten. Regeringens utredning om kulturens återstart ska redovisas senast 30 september 2021.
Det finns behov av att lyssna av och analysera behoven för att kunna ta fram genomarbetade
förslag till hur enskilda konstnärer och kulturskapare på väg mot en professionell etablering bäst
får stöd på lokal nivå i Malmö. Kulturförvaltningen föreslår att förslag till eventuella förändringar av Kulturkraft läggs fram i slutet av 2021. Det ger möjlighet att under hösten fånga upp erfarenheter från arbetet med det nya stipendiet för unga, i relation till olika målgrupper.
Om det under hösten 2021 inkommer ansökningar till Kulturkraft som överensstämmer med
kriterierna för det nya stipendiet för unga bör dessa sökande lotsas vidare till det nya stödet.
Ansvariga

Vera Lazarevic Avdelningschef
Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

