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Sammanfattning
Resultatet för perioden januari-augusti är ett överskott med 2 719 tkr. På helåret visar kulturförvaltningen
en prognos på +-0. En osäkerhet finns angående besöksutvecklingen till Museerna och kring skolornas
efterfrågan av program för olika kulturaktiviteter under de sista månaderna. Det är också osäkert hur
snabbt besökarna kommer tillbaka till samtliga mötesplatser och bibliotek med därtill ökad efterfrågan på
arrangemang och programaktiviteter. Förvaltningen gör dock en beräkning att Malmöborna har ett stort
behov av kulturupplevelser efter att ha levt i en pandemi under 1,5 år. Detta innebär att kostnadsnivån blir
högre de sista månaderna på året. Prognosen bygger också på en ökning av entréintäkterna på Museerna
från och med oktober till en normal nivå.
Under 1,5 år har nu Malmöbornas tillgång till kultur och mötesplatser varit kraftigt begränsad och
kulturnämndens verksamheter har arbetat hårt för att ställa om och förnya verksamheten för att mildra
pandemins konsekvenser. Under våren och sommaren har stort fokus legat på att erbjuda verksamhet i
flexibla former, framför allt utomhus. Malmöborna har t ex kunnat möta biblioteken, kulturskolan och
konsthallen runt om i staden i form av olika pop-up aktiviteter. Den kraftfulla satsningen på digital
verksamhet har också fortsatt under våren 2021. Bland annat har livesändningar av aktiviteter, seminarier
och vernissager genomförts. På dessa sätt har kulturnämnden även lyckats nå Malmöbor som normalt inte
tar del av kulturutbudet.
Det går dock inte att fullt ut kompensera för de negativa konsekvenser som den långvariga
nedstängningen och begränsningen av stadens kulturverksamheter medfört. En kulturskuld har uppstått
och riskerar att växa framöver. Barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, äldre och nyanlända är
några av de grupper för vilka de kraftiga begränsningarna vad gäller tillgång till mötesplatser, kultur i
förskola och skola, språkstödjande aktiviteter samt teknik för att ta del av basal samhällsservice, fått stora
konsekvenser.
Undersökningar visar också att kulturbranschen är en av de branscher som drabbats hårdast under
pandemin, med uteblivna intäkter och en redan skör infrastruktur. Bedömningen är att ett visst stöd i syfte
att stimulera nya produktioner och i förlängningen säkra ett kreativt och nyskapande kulturliv i Malmö,
kommer att behövas även fortsättningsvis som komplement till det ordinarie kulturstödet. Det behöver
vara ett mer riktat stöd med större träffsäkerhet och med fokus på produktion inom särskilt scenkonsten.
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Verksamhetens utveckling under året
Verksamhetens utveckling i relation till grunduppdraget
Även våren 2021 har präglats av den pågående pandemin. Under 1,5 år har nu Malmöbornas tillgång till
kultur och mötesplatser varit kraftigt begränsad och kulturnämndens verksamheter har arbetat hårt för att
ställa om och förnya verksamheten för att mildra pandemins konsekvenser. Omställningen har till stora
delar varit väldigt framgångsrik och utifrån förutsättningarna har kulturnämnden även under våren 2021
fullgjort sitt ansvar för stadens samlade kulturverksamhet och säkrat sitt demokratiska uppdrag. Trots
pausad eller kraftigt begränsad verksamhet har Malmöborna kunnat ta del av ett brett kulturutbud och
mötet med de offentliga kulturinstitutionerna har stått för trygghet, stabilitet och har möjliggjort en känsla
av sammanhang för Malmöbor i en tid av osäkerhet, isolering och snabba förändringar.
Under våren och sommaren har stort fokus legat på att erbjuda verksamhet i flexibla former, framför allt
utomhus. Malmöborna har t ex kunnat möta biblioteken, kulturskolan och konsthallen runt om i staden i
form av olika pop-up aktiviteter. Den kraftfulla satsningen på digital verksamhet har också fortsatt under
våren 2021. Bland annat har livesändningar av aktiviteter, seminarier och vernissager genomförts. På dessa
sätt har kulturnämnden även lyckats nå Malmöbor som normalt inte tar del av kulturutbudet.
Det går dock inte att fullt ut kompensera för de negativa konsekvenser som den långvariga
nedstängningen och begränsningen av stadens kulturverksamheter medfört. En kulturskuld har uppstått
och riskerar att växa framöver. Barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, äldre och nyanlända är
några av de grupper för vilka de kraftiga begränsningarna vad gäller tillgång till mötesplatser, kultur i
förskola och skola, språkstödjande aktiviteter samt teknik för att ta del av basal samhällsservice, fått stora
konsekvenser. I förlängningen är risken stor att detta leder till att ett förstärkt utanförskap för dessa
grupper. Undersökningar visar också att kulturbranschen är en av de branscher som drabbats hårdast
under pandemin, med uteblivna intäkter och en redan skör infrastruktur. Detta förstärker i sin tur en
redan djup klyfta när det gäller inkludering och breddad representation inom området. En farhåga är också
att graden av nyskapande och risktagande inom kultursektorn påverkas negativt, med tanke på den långa
produktionstid som framförallt scenkonsten behöver. Det finns en stor risk att stadens fria kulturliv
utarmas då många kulturutövare väljer andra yrkesbanor på grund av det långvariga inkomstbortfall som
pandemin innebär. Både på lokal, regional och framförallt statlig nivå har stora insatser gjorts genom olika
typer av sökbara bidrag riktade till kulturaktörer under pandemin. Bedömningen är att ett visst stöd i syfte
att stimulera nya produktioner och i förlängningen säkra ett kreativt och nyskapande kulturliv i Malmö,
kommer att behövas även fortsättningsvis som komplement till det ordinarie kulturstödet. Det behöver
vara ett mer riktat stöd med större träffsäkerhet och med fokus på produktion inom särskilt scenkonsten.
Under våren har vissa lättnader i restriktionerna införts och flera verksamheter såsom Malmö konsthall
och Malmö muséer har återigen kunnat öppna upp för besök, om än med fortsatta begränsningar vad
gäller besöksantal och vilken typ av verksamhet som kan erbjudas. En försiktig återgång till en mer
normaliserad verksamhet har kunnat påbörjas.
Bedömningen är att kulturnämndens verksamheter, utifrån de givna förutsättningarna med en pågående
pandemi, har uppfyllt sitt grunduppdrag i reglemente och lagstiftning. Organisationen har fortsatt att
utvecklas och samarbeten både inom organisationen och med andra förvaltningar och externa aktörer har
stärkts. Kulturnämnden vill dock betona vikten av att Malmöbornas möjligheter att ta del av och få
tillgång till kulturverksamhet i takt med att samhället öppnar upp efter pandemin stärks och att kraftfulla
insatser görs för att återställa kulturskulden. Bland annat ser kulturnämnden behov av satsningar för att
stärka deltagandet och delaktigheten för barn, unga och äldre; satsningar för att utjämna den digitala
klyftan; koordinering och samordning av kulturnämndens utbud, scener och arrangemangsplatser för att
göra det tillgängligt för fler samt satsningar på och stöd till det fria kulturlivet.
Utvecklingsarbete utifrån budget 2021
I kulturnämndens budget 2021 betonas områden som är extra prioriterade för utvecklingsinsatser under
året. I vissa fall handlar det om etablerade områden där insatserna gett synliga effekter för barn, unga och

Delårsrapport 2021, Kulturnämnden

5(25)

vuxna i Malmö medan andra områden under våren varit i planerings- och uppstartsfas.
Barn och ungas rätt till kultur - Kulturell allemansrätt för Malmös barn och unga
Under årets första hälft har flera viktiga steg tagits i arbetet för att säkerställa barns och ungas rätt till och
inflytande över kulturutbudet.
Den kulturella allemansrätten på skoltid, det basutbud som ska säkerställa att barn i förskola, grundskola
och gymnasium varje år får ta del av ett kvalitativt kulturutbud, har under perioden fortsatt ta form med
förväntad lansering hösten 2022.
För att nämndens verksamheter framåt bättre ska kunna nyttja resurser utifrån barns och ungas bästa har
en kartläggning gjorts av kulturförvaltningens tjänster, lokaler och programbudget utifrån ett
barnrättsperspektiv.
Fler barn och unga på fler platser i Malmö kan nu ta del av meningsfulla aktiviteter på skolloven tack vare
kulturförvaltningens gemensamma lovsamordning. Med en helhetsbild av hur aktiviteterna fördelas samt
bättre möjlighet att lyssna in barns och ungas synpunkter och önskemål, riktas nu aktiviteter aktivt mot de
åldrar och platser i staden där utbudet är mindre. Genom lovsamordningen har också samverkan med
fritidsförvaltningen och fastighets- och gatukontoret förbättrats med ökad möjlighet att synka och
komplettera utbudet på utvalda platser i staden.
Barns och ungas önskemål kommer framöver bättre synas i kulturnämndens verksamheter då resultatet av
Ung Livsstil förstärker det fortsatta utvecklingsarbetet för att ge barn och unga en mer meningsfull fritid.
Under sommaren har kulturförvaltningens Ung i sommar-praktikanter gett sin input på de resultat som
pekas ut som viktiga förbättringsområden i Ung livsstil, viket ger kulturförvaltningen fördjupad kunskap
om ungas livsvillkor i Malmö.
Kulturen i fokus när Malmö växer
För att tidigt i stadsutvecklingsprocesser synliggöra malmöbornas behov av kultur samt att ge
kulturskapare bättre förutsättningar att verka och utvecklas i staden, har flera tydliga avstamp gjorts under
perioden.





En kulturlots, med uppdrag att vara länken mellan ett växande kultur- och näringsliv och skapa
hållbara lokallösningar för kulturbranschen, har anställts i samarbete mellan kulturförvaltningen,
stadsbyggnadskontoret och näringslivskontoret.
I syfte att utveckla Sofielunds verksamhetsområde som Malmös center för kultur, fritid och
näringsliv har ett förslag till nytt planprogram för området tagits fram. Kulturförvaltningens
kompetens i arbetet har resulterat i ett förslag till planprogram som är unikt i sitt slag och som
skapar goda förutsättningar för kulturens fortsatta roll i området. Planprogrammet innefattar
bland annat en ljudzon där kulturlivet tillåts verka och växa både dagtid, kvällstid och på helger.
Med utgångspunkt i barn och ungas behov, delaktighet, delning och inkludering har
kulturnämnden fattat inriktningsbeslut att etablera nytt bibliotek i Hyllie, med placering i
stadsutvecklingsprojektet Embassy of Sharing. Förutom Hyllie kommer de prioriterade områdena
Holma och Kroksbäck täckas in i det nya bibliotekets serviceområde.

Inkluderande möten och mötesplatser för barn, unga och vuxna i Malmö
Barns, ungas och vuxna möjligheter och rättighet att själva vara kulturutövare och genom kultur nå ut till
andra har stärkts under perioden genom satsningar på inkluderande mötesplatser och plattformar för att
göra den egna rösten hörd.
Under våren har förberedelse för ett fjärde allaktivitetshus fortsatt i nära dialog med fritidsförvaltningen
och grundskoleförvaltningen. Under hösten presenteras vilken skola som blir aktuell för det nya
allaktivitetshuset som förväntas öppna hösten 2022.
”När jag lämnar allaktivitetshusen vill jag bara vara där längre och jag lämnar med kärlek och mycket glädje, mitt humör

Delårsrapport 2021, Kulturnämnden

6(25)

blir mycket bättre ” Citat från elev på Hermodsdalsskolan
Eleverna på Johannesskolan fick i augusti en ny El Sistema-verksamhet på sin skola, ett resultat av det
CTC-arbete som görs i området. Inriktningen kommer ligga på sång, kör och musikal.
Unga Malmöbor har gjorts delaktiga i Sommarscens programverksamhet genom satsningen Sommarscen
305 där ungdomar har anställts för att producera egna programpunkter riktade till ungdomar. Sommarscen
305 skulle ha ingått i sommarens program, men på grund av restriktionerna kommer det istället att
genomföras i september.
Det budgetuppdrag som fritidsnämnden, kulturnämnden och funktionsstödsnämnden fick i Malmö stads
budget för 2021 har under våren satts igång. Uppdraget innebär att en gemensam strategi för arbetet med
stadens mötesplatser och fritidsgårdar ska tas fram, i syfte att stadens verksamheter ska komplettera
varandra bättre och stärka ungdomars inflytande och delaktighet.
Antirasistiskt arbete för ett öppet Malmö
Kulturnämndens har under våren lett och koordinerat Malmö stads programutbud kopplat till Öppna
Malmö, stadens satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering.
Malmö konsthalls utökade nätverk och externa gruppers ökade inflytande i verksamheten har lett till flera
nya samarbeten med föreningar och civilsamhälle, vilket i sin tur har gett nya målgrupper vägar in till
stadens kulturliv. Sommarutställningen Antirasistiska blickar om bilders makt och mening är ett samarbete
med bland andra föreningen Hela Malmö.
Genom insamling och tillgängliggörande av förbjuden litteratur stärks och bevaras Malmös moderna
kulturarv som berör och speglar stadens internationella befolkning. Bland annat har en större samling av
förbjuden arabisk och persisk litteratur hittat sin fristad på Dawit Isaak-biblioteket.
Hela Sommarscen Malmös program under sommaren 2021 har varit del av Öppna Malmö, där några av
programpunkterna som till exempel det specialkomponerade ljudverk på Ljudkullen av Malmös nya
fristadsmusiker Yasmine El Baramawy, särskilt lyft fram identitet, utanförskap, normer och mänskliga
rättigheter.
I sommar har ungdomar genom Ung i sommar-projektet Koll – antirasistiska kollektivet på Biblioteken i
Malmö breddat sina kunskaper om rasism och antirasistiskt engagemang, vilket gett ungdomarna en god
grund för fortsatt antirasistiskt engagemang och aktivism och att bygga en antirasistisk plattform för att
samtalet ska föras vidare.
”– Vi måste prata om det om vi ska lösa det, tar man inte upp det så kommer det inte försvinna” Citat från en av
deltagarna i Koll – antirasistiska kollektivet
Utveckling av stödet till det fria kulturlivet
För att nå ut till och inkludera fler unga i kulturnämndens verksamheter samt förbättra ungas
förutsättningar att vara kulturutövare har en rad insatser gjorts under perioden.
I samverkan med unga Malmöbor har kulturförvaltningen under våren utformat kriterier för det nya
kulturstipendiet för 18–25-åringar, som underlag inför beslut i kulturnämnden i juni. Under hösten
fortsätter arbetet med att implementera stipendiet genom en pilotverksamhet på Arena 305 och
allaktivitetshusen, som ska säkerställa att unga nås av information om stipendiet och ges goda
förutsättningar för att ansöka.
Fler unga har getts möjligheter till meningsfull sysselsättning genom att särskilt stöd till Ung i Sommarplatser inom fria kulturlivet har fördelats. Tre kulturaktörer anordnade sammantaget 200 praktikplatser
inom dans och andra former av kreativt skapande. Särskilt bidrag till det fria kulturlivet för aktiviteter
under sommarlovet har också fördelats vilket gett barn och unga möjlighet att ta del av bland annat musik,
film, teater och konst.
Delårsrapport 2021, Kulturnämnden

7(25)

I samverkan med nätverket Ung Film Malmö har ett mentorskapsprogram för unga tagit form. Den första
etappen startas under hösten tillsammans med produktionsbolaget Anagram, kopplat till uppföljaren av
tv-serien Tunna blå linjen.
Ökad digital tillgänglighet för Malmöborna
För att kunna fortsätta möta barn, unga och vuxna och erbjuda likvärdig tillgång till kultur, trots de
begränsningar och restriktioner som pandemin medfört, har flera verksamheter under våren fortsatt
utveckla digitala aktiviteter och tjänster. I allt större utsträckning ses digitala aktiviteter som en självklar del
av verksamheten och som ett redskap för ökad tillgänglighet. Härigenom nås målgrupper som inte kan
eller vill träffas fysiskt, eller som helt enkelt föredrar det digitala formatet.
Livesändningar av aktiviteter, seminarier och vernissager har genomförts liksom filmade inslag. Detta har
sänts eller visats både i sociala kanaler och på webb. Förvaltningens Youtube har utvecklats mycket
positivt, vad gäller innehåll och synlighet, liksom ökandet av antalet följare på sociala medier.
För att fler barn, unga och vuxna ska få del av den konst som finna runt om i staden har den digitala
guiden Konst i Malmö tagits fram. Appen ger en lättillgänglig överblick som gör att fler kan hitta till och
uppleva Malmös offentliga konst.
Under våren har också projektet med att utveckla kulturarvswebben fortsatt där Malmö samlade historia
nu är på plats. Fokus ligger på att tillgängliggöra Malmös kulturarv för en bredare målgrupp.
Filmade aktiviteter kan användas som ett sätt att digitalt representera verksamheten och dess olika
möjligheter. Genom att tillgängliggöra dem i fler kanaler kan de nå en större publik. Och framför allt, vara
ett stöd för dem som har behov av att se verksamheten – hur det ser ut och vad de kan förvänta sig –
innan de kommer dit. Det kan till exempelvis gälla barn med särskilda behov och ovana besökare.
Undersökningar på nationell nivå visar dock att det varit svårt att nå de som står längst ifrån det offentligt
finansierade kulturlivet med digitala verktyg och att uppdraget att nå och engagera fler inte lyckats i den
grad man hade hoppats, kompletterande arbetssätt måste därför till.
Den digitala utvecklingen under pandemiåret har även medfört införande av stadens första robottjänst, ett
digitalt flöde där Malmöborna själva kan beställa betyg på ett formulär på stadsarkivets hemsida som följs
upp av att en robottjänst letar reda på betyget så att medborgaren kan få hem handlingarna mycket
snabbare än tidigare.
Kulturnämndens inriktningsbeslut
Nämnden tog i budgeten för 2021 ett par inriktningsbeslut i syfte att minska förvaltningens
nettokostnader. Inriktningsbesluten som togs var:
Förändrade öppettider samt ändrad bemanning och schemaläggning
Översyn av antalet mötesplatser
Minskad administration
Ökade entréavgifter för vuxna på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum
Förändrade öppettider samt ändrad bemanning och schemaläggning
En styrgrupp arbetar med att ta fram alternativ på öppettider utifrån behov och besöksantal för Malmö
Museer, Malmö Konstmuseum och Malmö Konsthall och under tidig höst ska det tas fram
konsekvensanalyser för alternativen. Som en naturlig följd av förändrade öppettider kommer en
schemaförändring att göras. Planen är att nya öppettider ska börja gälla under 2022.
Översyn av antalet mötesplatser
Förvaltningen kommer att under hösten/vintern ha identifierat verksamhetslokaler som nyttjas i låg grad,
lokaler där lokalbehovet har förändrats och minskats över tid samt verksamheter med möjlighet till
samlokalisering.
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Tillsammans med fritidsförvaltningen ska det också tas fram en karta över förvaltningarnas mötesplatser
som ska ligga till grund för en dialog och samplanering kring etablering av nya mötesplatser eller
omprövning av befintliga.
Minskad administration
Ett flertal processer med en manuell bearbetning utreds för att få till en mer effektiv digital hantering,
bland annat ska det digitala bokningssystemet för förskolor och skolor som finns i förvaltningen användas
av samtliga verksamheter från och med läsåret 2022–2023.
Ett digitalt system för bidrag och bokningar (scener bland annat) tillsammans med Fritidsförvaltningen
håller på och utvecklas för att vara klart vid årets slut.
En förvaltningsövergripande statistikplattform är i gång sedan i maj. Verksamheterna rapporterar statistik
löpande efter varje arrangemang och inom två dagar finns uppgifterna i analysverktyget KOLL för alla
inom förvaltningen.
Nästa år kommer resterande mötesplatser förutom Stadsbiblioteket bli kontantfria vilket innebär att det
frigörs tid för personalen och kostnader för värdetransporter blir lägre. Dessutom blir det en tryggare
arbetsmiljö. Ett ärende kommer att skrivas fram för beslut i kulturnämnden innan årets slut.
Lokalerna på Baltzarsgatan försöker förvaltningen att hyra ut men konsekvenser av pandemin med
hemarbete gör det svårt. Förhoppnings kommer läget att bli annorlunda nästa år med större möjligheter
att hyra ut delar av lokalen.
Ökade entréavgifter för vuxna på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum
Malmö Museer och Malmö Konstmuseum har idag en stor och bred utställnings och programverksamhet
och är ett av Sveriges mest besökta museum med nationell och internationell relevans. Dagen entrébiljett
anses vara mycket låg, jämfört med likvärdiga institutioner i landet. Den senaste höjningen till 40 kr
beslutades av museinämnden i januari 1995.
Barn och unga till och med 19 år ska ha fortsatt fritt inträde till Malmö Museer och Malmö Konstmuseum
på sin fritid såväl som på skoltid inom ramen för Malmös kulturella allemansrätt, dvs skolor och förskolor
ska även fortsättningsvis kunna ta del av kostnadsfria guidade besök till båda muséerna samt fri transport
med kulturbussen.
De ökade intäkter som en höjning av entréavgifter för vuxna innebär behövs för att möta de ökade
kostnader som verksamheten har idag men även framtida kostnader som förväntas uppstå. Det åligger
museer att enligt svensk museilagstiftning förvärva, bevara, undersöka, förmedla och ställa ut det
materiella och immateriella kulturarvet. Malmö Museer och Malmö Konstmuseum har en stor och unik
föremålssamling som förvaras på Centralmagasinet. Behovet av mer magasinsyta är stort och de senaste
årens klimatförändringar med varma och fuktiga somrar innebär att en översyn av t.ex. klimatanläggning
måste göras.
En höjning av entréavgifterna är också nödvändig för att också möta den befolkningsökning som har skett
de senaste åren och som prognostiseras ske de kommande åren.

Avvikelser i grunduppdraget
Försämrad tillgång till kultur för Malmös barn, unga och vuxna
Under årets tre första månader stängdes de flesta av kulturnämndens verksamheter tillfälligt på grund av
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den ökande smittspridningen. Biblioteken och allaktivitetshusen fortsatte att hålla öppet och kulturskolan
fortsatte sin verksamhet, men med vissa begränsningar.
Det fria kulturlivet har också haft ytterst begränsade möjligheter att producera det breda utbud av
föreställningar, utställningar, konserter och andra kulturupplevelser som de vanligtvis gör. Svårigheten för
kulturutövare att planera framåt tillsammans med en osäker ekonomisk situation kan på sikt också leda till
att många kulturutövare väljer andra yrkesbanor. Konsekvensen blir ett mindre kreativt och mindre
nyskapande kulturutbud för Malmöborna.
Sammantaget gör detta att Malmöbornas möjligheter att ta del av kultur i Malmö även under våren
påverkats mycket negativt. Pandemin har nu pågått under 1,5 år och den långvariga begränsning av
tillgången till kultur och mötesplatser det innebär för Malmöborna kan nu antas få allt större
konsekvenser. För barn och unga är detta extra påtagligt. Trots en tydlig prioritering att hålla verksamheter
för barn och unga öppna har begränsningar som t ex pausad mötesplatsfunktion påverkat barns och ungas
tillgång till kultur negativt.
För andra grupper som t ex nyanlända innebär försämrad tillgång till språkstödjande aktiviteter och
mötesplatser samt teknik för att ta del av basal samhällsservice kraftigt försvårade möjligheter till
delaktighet i samhället. Äldre är ytterligare en grupp som drabbas hårt av den ökade isolering som den
begränsade tillgången till kultur och mötesplatser inneburit.
Även om kulturnämndens verksamheter under 2021 har haft större möjlighet att planera utifrån rådande
pandemi än föregående år, innebär den kraftiga försämringen i tillgång till kultur för Malmöborna ändå en
tydlig negativ avvikelse i relation till kulturnämndens uppdrag. Kulturnämnden oroas nu över de
konsekvenser i form av förstärkt utanförskap för bland annat barn och unga i socioekonomiskt utsatta
områden, äldre och nyanlända, som den begränsade tillgången till kulturverksamhet kan antas få på längre
sikt.
Redogörelse för väsentliga avvikelser
Namn på avvikelsen:

Försämrad tillgång till kultur för Malmö barn,unga
och vuxna.

Orsak till att avvikelsen har uppstått

Tillfällig nedstängning och kraftiga begränsningar av
kulturnämndens verksamheter på grund av vårens
stora smittspridning, har inneburit en stor
begränsning i tillgångtill det utbud som
kulturnämndens verksamheter vanligtvis erbjuder:
arrangemang och aktiviteter, möten med personal,
studieplatser, mötesplatser och
pedagogiskvägledning. Den kraftfulla omställning och
anpassning som nämndens verksamheter gjort har
inte fullt ut kunnat kompensera för dessa
begränsningar i tillgångtill kultur för Malmöborna

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Mindre likvärdigt utbud, Malmöbor har sämre
möjlighet att ta del av stadenskulturutbud.
Försämrade möjligheter att tillgodose barn och ungas
kulturella allemansrätt. På sikt finns risk för förstärkt
utanförskap för bland annat barn och unga i
socioekonomiskt utsatta områden, äldre och
nyanlända

Konsekvenser för organisation, medarbetare och
chefer

Försämrad ekonomi genom minskade biljettintäkter,
vilket innebär försämrade ekonomiska förutsättningar
.Försämrade möjligheter att uppfylla det demokratiska
uppdraget.
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Konsekvenser utifrån barnrätts-, jämställdhetsrespektive antidiskrimineringsperspektiv

Redan utsatta grupper som barn/unga, nyanlända och
äldre drabbas extra hårt av försämrad tillgång till
kultur. Till exempel har kulturnämnden inte fullt ut
kunnat säkerställa barnens rätt till kultur. En
kulturskuld har uppstått för alla barn som missat sina
besök i kulturförvaltningens verksamheter som blir
svår att ta igen. Malmöbornas möjligheter till ett
likvärdigt deltagande, inflytande och medskapande i
stadens kulturliv har minskat kraftigt.

Konsekvenser för andra nämnder, bolag, civilsamhället

Försämrade möjligheter för skolförvaltningarna att
använda kulturnämndens verksamheter som en del i
skolans undervisning och därmed uppfylla
kulturuppdraget i läroplanerna. Minskad turism vilket
påverkar både stadens intäkter och besöksnäringen.

Vidtagna åtgärder

Anpassade lösningar som bland annat omställning för
att tillgängliggöra kultur digitalt. Öppethållande av
verksamhet för barn och unga har prioriterats.

Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer
Då kulturnämndens indikatorer är framtagna utifrån att följas upp på årsbasis kan en samlad bedömning
utifrån indikatorer ej göras i delårsrapporten. Kulturnämndens avstämning av kommunfullmäktigemålen
baseras istället på rapporter från nämndens verksamheter.
Kulturnämndens planering utifrån kommunfullmäktigemålen har i år utgått ifrån pågående pandemi och
medvetenheten om att restriktionerna i flera fall begränsar möjligheterna för nämnden att bidra till målen.
Utifrån dessa förutsättningar fortgår arbetet mot målen och det föreligger inga risker för avvikelser.
Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som
regional tillväxtmotor
Trend
Enligt planering
Avstämning
Trots rådande restriktioner har några större kulturarrangemang kunnat genomföras vilket lockat besökare
även utanför Malmö. De internationella filmfestivalerna BUFF och MAFF genomfördes under våren i en
blandning av digitalt och fysiskt format. Malmöbor och besökare har också kunnat ta del av ett stort utbud
av film, scenkonst, musik och utställningar som kulturnämndens verksamheter och fria kulturlivet (med
stöd av kulturnämnden) genomfört under sommarens World Pride i Malmö. För barn och unga i åldrarna
11-16 år arrangerade kulturnämnden workshops under parollen Kreativ Pride, något som var så uppskattat
att platserna fick utökas. Malmö konsthalls utställning med den brasilianska konstnären José Leonilson
uppmärksammades bland annat i Dagens Nyheter. Utställningen har gett malmöbor och besökare nya
perspektiv på frågor om diskriminering och utanförskap utifrån konstnärens erfarenheter av
homosexualitet och aids.
Malmö har under perioden även uppmärksammats både nationellt och internationellt för yttrande- och
tryckfrihetsbiblioteket - Dawit Isaak biblioteket. Verksamheten genomförs i samarbete med flera stora
nationella och internationella organisationer såsom svenska och Internationella PEN, ICORN och
UNESCO och stärker därmed också Malmös attraktivitet som internationell samarbetspart i sammanhang
som rör mänskliga rättigheter, öppenhet, tolerans och yttrandefrihet.
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Flera utvecklingsprocesser som på sikt kommer bidra till att stärka Malmös attraktionskraft både nationellt
och internationellt har också fortgått under våren. Bland annat har ett underlag till ekonomisk utredning
av ett nytt Konstmuseum tagits fram. Ett museum som, om det blir verklighet, kommer stärka Malmös
attraktivitet som konststad och bli en utvecklingsdynamo för Malmö. Vidare har en förstudie för att
undersöka Malmös förutsättningar att kandidera till europeisk kulturhuvudstad 2029 genomförts. Skulle
Malmö utses till europeisk kulturhuvudstad skulle det innebära både ekonomiska och sociala vinster för
Malmö och Malmös attraktivitet som kulturstad skulle stärkas för lång tid framöver.
Indikator
Andel Malmöbor som upplever
Malmö som en kreativ och attraktiv
kulturstad.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend
Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Indikatorn baseras på svar från kulturintressemätning som genomförs under året. Resultaten från mätningen
sammanställs under hösten. Därför kan indikatorn ej bedömas i delårsrapport.
Kvalitativ bedömning genom
workshop i förvaltningens
ledningsgrupp.

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Indikatorn baseras på resultat från workshop i förvaltningens ledningsgrupp. Denna genomförs en gång/år, i
samband med årsanalys.
Andel fria kulturaktörer som
upplever Malmö som en bra stad att
verka i.

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Indikatorn baseras på resultat från en enkät som årligen, i samband med årsanalysen, genomförs bland det fria
kulturlivet.

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser
Trend
Enligt planering
Avstämning
Kulturnämnden är en del i det gemensamma arbetet med att minska stadens utsläpp av växthusgaser.
Inköp och resor är områden där nämndens verksamheter kan bidra till minskade utsläpp. Uppföljning sker
med hjälp av statistik från miljöbarometern i samband med årsanalysen, vilket gör att en samlad
bedömning utifrån indikatorerna inte kan göras i delårsrapporten. Kulturnämndens avstämning av
kommunfullmäktigemålen baseras istället på rapporter från nämndens verksamheter.
För att öka barns, ungas och vuxnas medvetenhet kring hållbarhetsfrågor agerar flera av kulturnämndens
verksamheter kraftfulla folkbildare och erbjuder arenor för kunskap och information om klimatpåverkan.
Under våren har Malmöbor och besökare getts möjlighet till ökat engagemang och dialog kring ekologiska,
sociala och ekonomiska aspekter av hållbarhet i Malmö konstmuseums uppmärksammade projekt och
utställning SustainableSocieties for the Future.
I syfte att engagera fler barn, unga och vuxna i bevarande- och naturvårdsfrågor samarbetar Malmö
museer och akvariet med Världsnaturfonden där utställningen Rädda Regnskogen i år har producerats.
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Barn och unga från förskola, skola och fritidshem har mött det hållbarhetsinriktade pedagogiska
programmet Vattenvetarna som i år har utvecklats med ett digitalt utbud vilket delvis kompenserat
avsaknaden av fysiska möten. Tillsammans med högstadieungdomar från Kryddgårdsskolan har museet
tagit fram den populära Vattenvetarpodden.
Indikatorn som anger antalet barn och unga som på skoltid deltagit i programverksamhet med ekologisk
hållbarhetsanknytning arrangerade av kulturnämndens verksamheter visar att fler barn och unga under
årets första hälft tagit del än under förra året. Underlag till mätningen är hämtad från
statistiksammanställning över förskolors och skolors deltagande i kulturförvaltningens verksamheter på
skoltid läsår 19/20. Utifrån arrangemangets titel har en bedömning gjorts om det finns en ekologisk
hållbarhetsanknytning till arrangemanget. Kulturförvaltningen har i dagsläget ingen samlad plan för att öka
antalet arrangemang med ekologisk hållbarhetsanknytning.
Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend
Trenden kan inte
bedömas

Kvalitativ bedömning utifrån statistik
gällande inköp
Avstämning

Indikatorn baseras på statistik från Miljöbarometern. Då denna uppdateras en gång/år kan indikatorn endast
följas upp i samband med årsanalysen.
Trenden kan inte
bedömas

Kvalitativ bedömning utifrån statistik
gällande resor
Avstämning

Indikatorn baseras på statistik från Miljöbarometern. Då denna uppdateras en gång/år kan indikatorn endast
följas upp i samband med årsanalysen.
Antal barn och elever som deltar i
programverksamhet med
hållbarhetsanknytning

3 591

Positiv avvikelse

Avstämning
Noteras bör att kulturförvaltningens totala antal arrangemang under perioden påverkats av restriktioner utifrån
pandemin.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad
segregation
Trend
Enligt planering
Avstämning
Kulturnämndens viktiga roll i att kompensatoriskt arbeta för minskad segregation genom bland annat
bibliotek och mötesplatser har på grund av restriktioner och begränsningar försvårats under perioden.
Pandemin har inneburit ett minskat besöksantal och många arrangemang och aktiviteter har även under
våren behövt ställas in. Tack vare en prioritering att, så långt det varit möjligt, hålla mötesplatser, bibliotek
och andra viktiga kulturverksamheter öppna, har de negativa effekterna kunnat mildras, prioriterade
grupper har kunnat nås och det kompensatoriska uppdraget efterföljas.
Kulturnämnden prioriterar framåt etablering av allaktivitetshus och bibliotek på fler platser i staden med
utgångspunkt i Malmöbornas framtida behov. Under våren har arbetet med att förbereda för ett fjärde
allaktivitetshus fortsatt. Rosengårdsbiblioteket har länge varit för litet då det är Malmös mest besökta
bibliotek efter stadsbiblioteket. I april 2021 påbörjades bygget av det nya biblioteket i Rosengård som
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förväntas stå klart sommaren 2022. Hyllie är ett annat prioriterat område där kulturnämnden under våren
tagit inriktningsbeslut om ett nytt bibliotek med utgångspunkt i barn och ungas behov, delaktighet,
delning och inkludering.
Under våren har kulturförvaltningen samverkat med stadsbyggnadskontoret i framtagandet av ett nytt
planprogram för Sofielund i syfte att skapa ett center för kultur, fritid och näringsliv där utvecklingen i
verksamhetsområdet även fortsättningsvis bygger på deltagarkultur och aktörernas egna initiativ.
Indikator

Utfall

Kvalitativ bedömning genom
workshop i förvaltningens
ledningsgrupp.

Önskat utfall
2022

Trend
Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Indikatorn baseras på resultat från workshop i förvaltningens ledningsgrupp. Denna genomförs en gång/år, i
samband med årsanalys.
Andel Malmöbor som upplever att de
har likvärdiga möjlighet till
deltagande, inflytande och
medskapande i stadens kulturliv.

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Indikatorn baseras på svar från kulturintressemätning som genomförs under året. Resultaten från mätningen
sammanställs under hösten. Därför kan indikatorn ej bedömas i delårsrapport.
Barn och ungas deltagande i
kulturaktiviteter under sommarlovet

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Statistiken sammanställs under hösten och redovisas i årsanalysen.

Målområde - Trygghet och delaktighet
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska
riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer
Trend
Enligt planering
Avstämning
Restriktionerna har, för stadens barn och unga, inneburit en stor begränsning i tillgång till det utbud som
kulturnämndens verksamheter vanligtvis erbjuder - arrangemang och aktiviteter, möten med personal,
studieplatser, mötesplatser och pedagogisk vägledning. När verksamheten pausas eller begränsas innebär
det också att barns och ungas tillgång till meningsfulla och trygga sammanhang samt möjligheter till
utveckling och delaktighet begränsas. De personliga mötena med pedagoger på kulturskolan, bibliotekarier
eller aktivitetsledare utgör några, av kanske få, positiva möten med vuxenvärlden för många barn, och är
därför viktiga och bidrar till att stärka självförtroendet och öka skyddsfaktorerna.
Trots pandemin har allaktivitetshusen kunnat fortsätta utveckla och skapa kultur för, med och av barn och
unga. Allaktivitetshusen har hållit öppet under hela våren, i nära dialog med grundskoleförvaltningen, och
har stått för trygghet och stabilitet i en period av osäkerhet och snabba förändringar. Barn och unga har
varit delaktiga i framtagandet av en gemensam barnsyn för allaktivitetshusen och sedan 2020 är barn och
unga på allaktivitetshusen även delaktiga i rekryteringsarbetet, både vad gäller kravprofil för tjänster i
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verksamheten och delaktighet vid intervjuer.
För att öka barns och ungas delaktighet och inflytande i verksamheterna har kulturförvaltningen har under
våren tagit flera steg framåt. Bland annat har dialog förts med samtliga Ung i sommar-praktikanter utifrån
de resultat som pekas ut som viktiga förbättringsområden i Ung livsstilsundersökningen. Praktikanternas
input om ungas livsvillkor i Malmö ger ytterligare viktig kunskap för att kulturförvaltningen ska kunna
förbättra sitt utbud för äldre barn och ungdomar.
För att ge barn och unga möjlighet till aktiviteter och sociala sammanhang i deras närmiljö då skolorna är
stängda har kulturförvaltningen fortsatt satsningen på samordning av lovaktiviteter. Tack vare
kulturnämndens centrala lovsamordning har aktiviteter under loven aktivt kunnat riktas mot de åldrar och
platser i staden där utbudet är mindre. I nära samverkan med fritidsförvaltningen har också kultur- och
fritidsaktiviteter kunnat synkas och komplettera varandra på utvalda platser i staden.
Till exempel har den mobila kulturskolan gjort nedslag på bland annat innergårdar runt om i staden och
Malmö konsthall har genom lådcykelturné med skapande workshops och utdelning av materialpåsar
besökt ett fyrtiotal platser, fritidshem, fritidsgårdar och idrottsplatser.
Indikator

Utfall

Barn och ungas deltagande i
kulturaktiviteter under sommarlovet

Önskat utfall
2022

Trend
Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Statistiken sammanställs under hösten och redovisas i årsanalysen.
Ökad upplevd möjlighet för barn och
unga att påverka

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Indikatorn baseras på resultat från workshop med förvaltningens lovsamordnare. Denna genomförs en gång/år,
i samband med årsanalys.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka
delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket
Trend
Enligt planering
Avstämning
Kulturnämndens mötesplatser såsom bibliotek och allaktivitetshus fyller en viktig funktion för många
nyanlända när det gäller att hitta ett sammanhang, sociala kontakter och utveckla sin svenska. Därför har
det varit extra viktigt att kunna fortsätta med språkfrämjande och delaktighetsskapande aktiviteter, trots
pandemin. Allaktivitetshusen har prioriterats att hålla öppet och flera verksamheter har fortsatt att ställa
om, till exempel har bibliotekens populära språkcaféer även i år hållits digitalt med förhållandevis stort
antal deltagare.
Barns språkutveckling och läsande är viktiga att möta genom bibliotekens arbete med tidiga insatser. Att
möta barn på fler arenor blir därför extra viktigt, till exempel genom förskolorna, där en fördjupad
samverkan mellan förskolepersonal och bibliotekarier under våren har etablerats.
Under sommaren har också drygt 80 unga Malmöbor genom Ung i Sommar-praktik agerat uppsökande
Läsambassadörer runt om i Malmö. Läsande förebilder, som i närområdets parker, torg och på lekplatser
tillsammans med barn och unga har läst högt, berättat sagor och delat ut böcker.
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”Samspelet med barnen, det känns som att det händer av sig själv. När man börjar läsa en bok så kommer barnen med
kommentarer och så är samtalet igång” citat från en av läsambassadörerna
Nya grupper av Malmöbor har hittat till Malmö konsthall till följd av det samarbete med Irakiska
kulturföreningen som startades under utställningen The Invisible Enemy Should Not Exist. Genom
etablerandet av en konstlots har nätverk utökats och fler Malmöbor har fått inflytande i verksamheten.
Nya samarbeten har inletts med bland annat Hela Malmö, Afrosvenskarnas forum för rättvisa, Fryshuset
och Kraftsamling Herrgården i Rosengård.
Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend
Trenden kan inte
bedömas

Antal genomförda språkstödjande
insatser på biblioteken i Malmö
Avstämning
Statistiken sammanställs en gång per år och redovisas i årsanalysen.

Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa
en god arbetsmiljö och trygga anställningar
Trend
Enligt planering
Avstämning
Under våren har arbetet för ett hållbart arbetsliv och friskare arbetsplatser fortsatt. Bland annat har en
partsammansatt grupp tillsatts med ett uppdrag att utveckla en samsyn kring förvaltningens nuläge vad
gäller t.ex. rehabiliteringsarbetet, nyttjande av företagshälsovården, skyddsorganisationen, det systematiska
arbetsmiljöarbetet och samverkan.
En partsammansatt grupp har även under våren tagit fram ett förslag på inriktning vad gäller arbete från
annan plats än huvudarbetsplatsen efter det att pandemin är över. Förslaget går i linje med stadens
viljeriktning, ett hållbart arbetsliv och en ledarskapsfilosofi präglad av tillit.
Utvecklingen mot en tillitsbaserad organisation har också fortgått under våren med fokus på
kulturförvaltningens chefer. Arbetet har resulterat i en gemensam, samskapad och mycket väl förankrad
vision, ledarfilosofi och kulturförflyttning i hela chefsgruppen. Under hösten fortsätter arbetet med att
involvera alla förvaltningens medarbetare.
Indikator

Utfall

Andel nyttjade tjänster hos
företagshälsovården som är
främjande/förebyggande.

77,5%

Önskat utfall
2022

Trend
Positiv avvikelse

Avstämning
Under det första halvåret av 2021 har förvaltningen nyttjat företagshälsovården till en kostnad av 239 tkr, vilket
är cirka 30% lägre än samma period föregående år. Knappt 23% av nyttjandet har varit i efterhjälpande syfte
och resterande del (77,5%) har varit i förebyggande syfte. Detta ligger i linje med förvaltningens mål vilket är att
debiteringen för förebyggande tjänster ska utgöra 70% eller mer av totalen. Det framgår av statistiken att i
princip alla insatser i efterhjälpande syfte har varit på individnivå och de kan härledas till aktivt arbete med
pågående, ofta mer komplexa, rehabiliteringsärenden. Insatserna som köpts i förebyggande syfte har varit
övervägande på gruppnivå (45%), drygt 10% på organisationsnivå och drygt 21% på individnivå. Tjänster som
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

köpts i förebyggande syfte är till exempel ergonomisk konsultation, utbildning, stödsamtal och förvaltningens
krisstödsabonnemang.
Sett till vilka som besökt företagshälsovården kan konstateras att det främst varit medarbetare i ålder 40-49
och att 61% av dessa varit kvinnor.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Trend
Enligt planering
Avstämning
Under våren har kulturnämnden startat upp ett arbete för att öka mångfalden vid rekrytering. Som ett
första steg deltar kulturförvaltningen i en förstudie under ledning av Malmö mot diskriminering och i
samarbete med bland annat Malmö universitet. Studien fokuserar på att kartlägga hur Malmö stad arbetar
med rekrytering och befordran och vilka eventuella hinder för ökad mångfald som idag finns i
rekryteringsprocessen. Syftet är att identifiera aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering i
rekryteringsprocessen. Genom att delta i studien kommer kulturförvaltningen få viktig kunskap om det
egna nuläget vad gäller mångfald vid rekrytering, något som är betydelsefullt för arbetet framåt. Rapporten
från förstudien förväntas vara klar i början av 2022.
Under hösten fortsätter kulturnämnden arbetet med fokus på att ta fram målbild, mätmetod och
handlingsplan för att långsiktigt öka mångfalden bland chefer och medarbetare.
Indikator

Utfall

HME-värde i medarbetarenkäten för
kvinnor och män

Önskat utfall
2022

Trend

81%

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Indikatorn baseras på resultat från medarbetarenkäten. Denna genomförs i oktober och redovisas i samband
med årsanalys.
Personalomsättning

2,7%

Enligt planering

Avstämning
Utfallet gäller perioden januari-juni 2021. Att jämföra med samma period 2020 då utfallet var 3,5%
Förvaltningen har haft en lägre personalomsättning första halvåret 2021 (2,7%) jämfört med samma period
föregående år (3,5%). Under perioden är det 19 medarbetare som nyanställts, 14 som har slutat och 18 som
gjort en intern förflyttning. I fjol var det 7 medarbetare som flyttades internt och utvecklingen indikerar på en
ökad intern rörlighet, vilket anses positivt ur såväl ett medarbetar- som verksamhetsperspektiv då det främjar
utvecklingsmöjligheter och kunskapsdelning.

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att
Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt
bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen
Trend
Enligt planering
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Avstämning
Under perioden har flera viktiga steg tagits för att stärka Malmöbornas likvärdiga tillgången till kultur.
Barn och unga i alla åldrar och i hela Malmö har nu möjlighet att ta del av aktiviteter på skolloven tack
vare den samordning av förvaltningens utbud som sedan 2020 görs i syfte att få en bra och likvärdig
spridning av verksamheten under loven. Under våren har de första stegen mot en liknande samordning för
utbudet under skoltid (kulturell allemansrätt på skoltid), tagits. Under läsåret 2021/22 grundläggs nya
strukturer och rutiner i nära samverkan med skolförvaltningarna för att genomföra den kulturella
allemansrätten på skoltid och långsiktigt stärka barns och ungas inflytande över utbudet.
Möjligheterna för personer med funktionsvariationer att skapa och göra avtryck i det offentliga rummet
har stärkts genom Malmö konsthalls verksamhet Konstlyftet 2.0. Under våren har personer med olika
funktionsvariationer, under professionella konstnärers ledning, skapat ett konstverk till en av MKB:s
fastigheter i kvarteret Trevnaden. Invigning av det offentliga konstverket kommer att ske under hösten
och väntas ge positiva långsiktiga effekter både för de boende i området och de medverkande i projektet.
Flera viktiga insatser för att stärka romers tillgång till kultur och lyfta frågan om romers rättigheter har
genomförts under våren. I maj utsågs Lindängenbiblioteket och Bellevuegårdens bibliotek av Kulturrådet
till romska läsambassader, vilket innebär att biblioteken ser över, kompletterar och synliggör sitt
mediebestånd om nationella minoriteter/minoritetsspråk och särskilt romer. Det innebär också att
biblioteken ökar kunskapen om och synliggör minoriteten romer/nationella minoriteter genom att bland
annat uppmärksamma högtidsdagar och arrangera program. Sedan tidigare är även Oxie bibliotek romsk
läsambassad.
Genom utställningen Ceija Stojka på Malmö konsthall har romers situation före, under och efter
förintelsen belysts. Utställningen med kringaktiviteter har genomförts i samverkan mellan romer och ickeromer både vuxna och ungdomar, i Malmö. Elever från IRIS-skolan (Internationella romer i samverkan –
vuxenutbildning för personer med romsk bakgrund) bidrog till exempel med egna berättelser om hur
Förintelsen påverkat dem. Utställningen har skapat delaktighet gett viktig synlighet och förståelse för
romers situation i en tid av ökad främlingsfientlighet, antisemitism och förstörelse av romska
minnesmärken.
Även den digitala tillgängligheten till kulturnämndens verksamheter och utbud har stärkts under våren,
Omställningen till ett större digitalt utbud som har pågått under pandemin har fortsatt och en betydande
förflyttning mot ett större och mer tillgängligt digitalt utbud har gjorts. Bland annat har utbudet av digitala
visningar av såväl film som scenkonst för skolorna utökats, digitaliseringen av Malmö museers
utställningar och samlingar har byggts ut med virtuella turer, film och digitalt fördjupningsmaterial.
Malmöbor har kunnat delta i digitala sagostunder, bokcirklar och författarbesök och allt fler följer
förvaltningens kanaler i sociala medier där aktiviteten och utbudet också ökat under våren. Den digitala
omställningen har också inneburit att personalens kompetens stärkts och det digitala arbetet genomsyrar
nu i större utsträckning verksamheterna. Flera lärdomar har gjorts, bland annat att det digitala utbudet är
ett bra komplement för att nå målgrupper som inte kan/vill träffas fysiskt eller som helt enkelt föredrar
det digitala formatet. Samtidigt har den digitala klyftan blivit väldigt påtaglig och arbetet med att nå ut till
fler även digitalt behöver intensifieras när pandemin är över. På sikt kommer det digitala utbudet bli en
given del i kulturnämndens verksamhet – både för allmänheten och för förskolor och skolor.
Indikator
Kvalitativ bedömning genom
workshop i Utvecklingsspår
Digitalisering

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend
Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Indikatorn baseras på resultat från workshop med förvaltningens utvecklingsspår för digitaliseringsfrågor.
Denna genomförs en gång/år, i samband med årsanalys.
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Indikator
Kvalitativ bedömning genom
workshop i förvaltningens
ledningsgrupp.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend
Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Indikatorn baseras på resultat från workshop med förvaltningens ledningsgrupp. Denna genomförs en gång/år,
i samband med årsanalys.
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Ekonomisk utveckling under året
Budgetavvikelse
Driftbudget
Tkr

Utfall jan-aug

Prognos helår

-348 117

-526 613

350 836

526 613

2 719

0

Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat (budgetavvikelse)

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar
Corona effekter

-2 600

Utställningen "Samlingen" på Malmö Konstmuseum

-900

Fondintäkter

3 500

Summa budgetavvikelser

0

Investeringsram
Tkr

Prognos

Budget

Avvikelse

9 000

9 000

0

500

500

0

Malmö Museer

6 000

6 000

0

Malmö Konstmuseum

9 000

9 000

0

Malmö Konsthall

1 000

1 000

0

500

500

0

Kulturarrangemang och Mötesplatser

1 000

1 000

0

Staben inklusive Magasinet

5 000

5 000

0

Biblioteken i Malmö
Malmö Kulturskola

Malmö Stadsarkiv

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget
Resultatet för perioden januari-augusti är ett överskott med 2 719 tkr. På helåret visar kulturförvaltningen
en prognos på +-0. Förutom coronaeffekter som påverkar kulturförvaltningen negativt med -2 600 tkr
bygger prognosen på ett underskott på Malmö Konstmuseum som beror på den nya basutställningen
"Samlingen", vilken har blivit dyrare än beräknat, -900 tkr. Underskotten möts av fondintäkter som gör att
förvaltningen visar ett +-0 resultat.
En osäkerhet finns angående besöksutvecklingen till Museerna och kring skolornas efterfrågan av program
för olika kulturaktiviteter under de sista månaderna. Det är också osäkert hur snabbt besökarna kommer
tillbaka till samtliga mötesplatser och bibliotek med därtill ökad efterfrågan på arrangemang och

Delårsrapport 2021, Kulturnämnden

20(25)

programaktiviteter. Förvaltningen gör dock en beräkning att Malmöborna har ett stort behov av
kulturupplevelser efter att ha levt i en pandemi under 1,5 år. Detta innebär att kostnadsnivån blir högre de
sista månaderna på året. Prognosen bygger också på en ökning av entréintäkterna på Museerna från och
med oktober till en normal nivå.
Större budgetavvikelser finns på de statlig och regionala bidragen, +4,7 mkr som beror på extra regionalt
coronastöd, ersättning för sjuklön samt statligt kulturskolebidrag. Även övriga bidrag har en större
avvikelse, +3,8 mkr som beror på sommarlovsmedel samt externa bidrag till Malmö Konstmuseum.
Personalkostnaderna är högre än budgeterat, - 4,7 mkr och består av fler lärare till Kulturskolan finansierat
av statliga medel, extra personal till Malmö Konstmuseum som arbetat med utställningen Samlingen samt
projektanställningar på kulturstaben (kulturhuvudstadsåret och Öppna Malmö). Entréintäkter och
försäljningsintäkterna har stor avvikelse vilket helt är kopplat till corona och nedstängning.
Resultat och prognos per avdelning.
Resultat augusti

prognos helår

-596

0

44

0

-1 484

-2 500

-658

-1 500

1 234

-500

445

0

Kulturarrangemang och Mötesplatser

2 622

1 000

Stab

1 112

0

0

3 500

2 719

0

Biblioteken i Malmö
Malmö Kulturskola
Malmö Museer
Malmö Konstmuseum
Malmö Konsthall
Malmö Stadsarkiv

Fonder
Totalt

Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin
Tabell
EKONOMISKA
KONSEKVENSER,
Coronapandemin
, tkr
ÖKADE
INTÄKTER (ange
belopp utan
tecken)

Orsak

Utfall jan-aug

Prognos septdec

Prognos helår

Regionalt stöd till Malmö Museer
och Malmö Konstmuseum

2 400

0

2 400

Statlig ersättning sjuklön

1 800

0

1 800

600

600

1 200

-2 400

0

-2 400

-600

-200

-800

Statligt stöd hyressubventioner,
kvartal 1 och 2
MINSKADE
INTÄKTER
(ange - framför
beloppet)

Hyressubventioner kvartal 1och 2
Tillfällig lokaluthyrning
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EKONOMISKA
KONSEKVENSER,
Coronapandemin
, tkr

ÖKADE
KOSTNADER
(ange - framför
beloppet)

MINSKADE
KOSTNADER
(ange belopp
utan tecken)

Orsak

Utfall jan-aug

Prognos septdec

Prognos helår

Minskade entréintäkter och
försäljningsintäkter

-4 900

-400

-5 300

Avgifter och ersättningar på
biblioteken

-900

-400

-1 300

Externa väktare utanför biblioteken

-400

0

-400

Ökad sjuklön

-500

Minskad programverksamhet mm
på Biblioteken
Färre program till förskola och skola
samt kulturbuss

NETTO

Samtliga

1 100

-500

600

1 000

-2 800

1 700
1 000

200

-2 600

De största negativa konsekvenserna för kulturförvaltningen är de minskade entréintäkterna på Malmö
Museum och Malmö Konstmuseum. Museerna var stängda under våren och började en försiktig öppning
med "slot tider" under våren och sommaren. Från och med oktober finns förhoppning att åter igen öppna
Museerna för allmänheten utan förbokade tider. Restriktionerna har även påverkat försäljningen, också på
Malmö Konsthall.
Förvaltningen har erbjudit sina andrahandshyresgäster möjlighet till hyresrabatt upp till 100% för kvartal 1
och 2. En statlig hyresrabatt kan erhållas med 50% av erbjuden rabatt. För kvartal 1 och 2 har rabatter
beslutats för totalt 2,4 mkr (8 st. hyresgäster) och det totala statliga bidraget beräknas till 1,2 mkr.
Statlig kompensation för sjuklön högre än normalt har erhållits under januari-juli. Någon ytterligare
kompensation för månaderna därefter finns det inget beslut på.
Malmö Museum och Malmö Konstmuseum har fått regionalt stöd via den statliga samverkansmodellen på
totalt 2,4 mkr; Malmö Museer fick 2 mkr och Malmö Konstmuseum 400 tkr.
Kostnadsnivån för program och aktiviteter har varit lägre än normalt framför allt på biblioteken och på
arrangemang som erbjuds förskolor och skolor inklusive kulturbuss.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram
Kulturnämnden har under perioden januari-maj investerat för 13 222 tkr. Totalt är investeringsramen
32 mkr för året. Inköp till teknik till Wisdome på Malmö Museer har blivit försenat och investeringen
beräknas inte bli aktuellt under året. Kulturnämnden kommer inte att begära extra investeringsmedel 2021.
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Investeringskostnader tom augusti per avdelning:
Biblioteken i Malmö 3 574 tkr
IMMS 1 637 tkr
Stadsbiblioteket ombyggnad av entré, inredning 788 tkr
Områdesbiblioteken, belysning, inredning, skyltar, meröppet 1 149 tkr
Malmö Kulturskola 203 tkr
Utomhusmöbler 203 tkr
Malmö Museer 1 114 tkr
Utställningen Ledtrådar 728 tkr
Skyddsjalusier 113 tkr
Belysning 79 tkr
Lokalförändringar 194 tkr
Malmö Konstmuseum 7 125 tkr
Inköp av konst 2 915 tkr
Utställningen Samlingen 4 210 tkr
Malmö Konsthall 433 tkr
Ledbelysning 433 tkr
Malmö Stadsarkiv 350 tkr
Teknik, Lås och larm 350
Kulturarrangemang och Mötesplatser 121 tkr
Inredning Mazetti 121 tkr
Stab inklusive Magasinet 302 tkr
Nya Rosengård (upphandlingskostnader) 212 tkr
Magasinet, larm 60 tkr
Teknik 30 tkr

Nettokostnadsutveckling
Prognos 2021

Utfall 2020

Förändring
i%

141 346

145 837

-3,1

Kostnader

-667 959

-685 663

-2,6

Nettokostnad

-526 613

-539 826

-2,4

Tkr
Intäkter

Analys av nettokostnadsutveckling
Rörelsernas Museum avvecklades 2021 när det statliga stödet på 5 mkr drogs in. Detta påverkar
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intäktssidan i jämförelse mellan åren.
Under 2020 erhölls 18 mkr extra i kulturstöd från kommunstyrelsen vilket förklarar det höga kostnadsläget
2020 jämfört med 2021.
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Resultaträkning
Tkr

Prognos

Budget

Avvikelse

54 284

49 637

4 647

Fonder/gåvor

2 760

2 760

0

Fonder till inköp av konst

3 500

0

3 500

17 001

13 257

3 744

Entré

2 000

6 300

-4 300

Avgifter

1 530

2 505

-975

Försäljning

1 565

3 060

-1 495

Elevintäkter

1 900

1 900

0

Utförda tjänster

56 806

56 495

311

Totala intäkter

141 346

135 914

5 432

Lönekostnader

-225 478

-222 406

-3 072

-89 686

-88 394

-1 292

-450

-80

-370

Totala personalkostnader

-315 614

-310 880

-4 734

Lokal- och markhyror

-125 618

-125 893

275

Övriga kostnader

-134 712

-133 569

-1 143

Kulturstöd

-76 681

-76 681

0

Avskrivningar

-14 033

-14 212

179

Totala övriga kostnader

-351 044

-350 355

-689

Nettokostnad exkl. finansnetto

-525 312

-525 321

9

526 613

526 613

0

0

0

0

-1 301

-1 292

-9

0

0

0

-526 613

-526 613

0

Statliga/regionala bidrag

Övriga bidrag

PO-Pålägg
Övriga personalkostnader

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad

I bilaga 1 och 2 finns resultat och prognos per avdelning.
Se även under kapitlet Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.
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