Malmö stad

1 (2)

Kulturförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2021-08-17
Vår referens

Anne Mattsson
Ekonomichef
anne.mattsson@malmo.se

Budgetskrivelse 2022
KN-2021-1629
Sammanfattning

Föreliggande förslag till Budgetskrivelse 2022 har sammanställts av kulturförvaltningen.
Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför beredning av budget
2022.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner Budgetskrivelse 2022
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-08-09
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-08-10
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-08-19
Kulturnämnden 2021-09-01
Ärendet

Malmö är en stad i rörelse, Sveriges snabbast växande storstad med stark internationell prägel
där människor från 186 olika länder lever och utvecklas tillsammans. Kulturen spelar en central
roll i Malmös utveckling – den är kittet som får staden att hänga ihop och människor att mötas
och bli medskapande. Kulturen vidgar perspektiv, skapar eftertanke, problematiserar, tröstar och
får oss att se på vår stad och oss själva på nya sätt. En stad med ett rikt kulturliv är en stad där
talang och drivkraft utvecklas tillsammans med Malmöborna. En stad som inspirerar och
attraherar. En stad som växer.

SIGNERAD

2021-08-17

För barn och unga utgör de kostnadsfria aktiviteter och sociala sammanhang som
kulturnämndens verksamheter erbjuder viktiga skyddsfaktorer. Att ta del av och själva skapa
kulturella aktiviteter på fritiden har en direkt inverkan på barns och ungas självupplevda hälsa
samt möjligheter att lyckas i skolan. Deltagandet bland barn och unga i kulturnämndens
verksamheter är redan idag stort. Med den stora befolkningsökningen i åldersgruppen barn/unga
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som Malmö står inför kommer trycket på kulturnämndens verksamheter öka markant framöver.
För att möta en ökande efterfrågan och erbjuda ett aktivt grundläggande kulturliv i fler och
växande delar av Malmö, kommer verksamheten behöva utökas, något som innebär ökade
kostnader för kulturnämnden.
Malmös befolkningsutveckling ställer också stora krav på en långsiktig vision, strategi och
gemensam riktning för kulturen. Det behövs ett nytt gemensamt kulturstrategiskt program som
stärker samverkan mellan nämnderna kring kulturfrågorna och som stödjer och inspirerar
Malmöbor och aktörer att ta del av och bli delaktiga i stadens kulturliv.
Sammantaget ser kulturnämnden stora möjligheter för kulturen att stärka, stötta och driva på
Malmös utveckling till en öppen, välkomnande, trygg, nyfiken och innovativ halvmiljonerstad.
För att komma dit krävs dock satsningar på kulturen, bland annat i form av:


En demografiuppräkning för samtliga verksamheter är en nödvändighet för att
kulturnämnden ska ha möjlighet att stärka, utveckla och sprida förvaltningens
mötesplatser i den takt och omfattning som krävs för att ge alla barn, unga och vuxna
Malmöbor tillgång till ett likvärdigt kulturutbud. En demografiuppräkning beräknad på
hela förvaltningen behövs för att ekonomisk klara bland annat utbyggnad av
Allaktivitetshusen, den stora efterfrågan på bibliotek men också för att kunna finansiera
ett ökat publiktryck på Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Malmö Konsthall och
Malmö Stadsarkiv.



Kultursatsningar som stärker stadens attraktivitet lokalt, nationellt och internationellt
som till exempel:
o Ett beslut från kommunfullmäktige om att Malmö ska kandidera till europeisk
kulturhuvudstad 2029.
o Satsning på ett nytt konstmuseum och på offentlig konst i Malmö.
o Utbyggnad av infrastruktur för kultur och mötesplatser i nya och växande
områden, till exempel bibliotek och allaktivitetshus.



Ett budgetuppdrag från kommunfullmäktige i stadens budget 2022 om att ta fram ett
stadsövergripande styrdokument – ett kulturstrategiskt program.

Ansvariga

Vera Lazarevic Avdelningschef

