Motion

Till Malmö kommunfullmäktige 2021-06-11

Kommunal gräsrotsfinansiering av kulturverksamhet
Kulturnämndens budget i Malmö är på mer än 500 miljoner kr. Samtidigt har stora delar av
kärnverksamheten, särskilt äldreomsorgen och skolan, blivit lidande. Det är inget enkelt
spörsmål; hur en kommun bör förhålla sig gentemot finansierandet av områden utanför vår
kommunala kärnverksamhet. Vad beträffar kulturverksamheten finns det ett område som
varken har tillämpats eller givits något större utrymme inom den kommunala
kulturverksamheten, just gräsrotsfinansiering.
Gräsrotsfinanseringen (även kallat ”crowdfunding”) har under senare tid blivit vanligare.
Kortfattat innebär det att en aktör som vill genomföra ett projekt samlar ihop pengar genom
en insamlingsplattform (såsom GoFundMe). I regel doneras inte pengarna direkt, utan
insamlaren avlägger villkorliga donationslöften. Villkoret är då exempelvis att andra bidrar
med den summa som insamlaren sagt sig behöva. Om då insamlaren har fått ihop tillräckligt
med ekonomiska medel träder löftena i kraft och pengarna förs över från donatorerna till
insamlaren.
Däremot om det utlovade beloppet i donationslöftena är mindre än insamlarens mål (vilket
donatorerna är varse om) dras inga pengar alls. Fördelarna med detta system är att
donatorerna inte riskerar att pengarna försvinner utan att projektet har startat. Om en aktör
avser att samla in pengar till bygget av en teater (till en kostnad av cirka 1 miljon kronor) och
aktören endast får in hälften måste denne återlämna samtliga donationer (möjligheten finns
att aktören behåller de anskaffade medlen, vilket utesluts om donationslöfte avlagts).
Sverigedemokraterna föreslår att Malmö stad erbjuder den aktör som vill etablera exempelvis
ett museum eller en teater stöttning, genom att marknadsföra dennes gräsrotsfinansiering på
lämpliga medier. Detta istället för att direkt bidra med större ekonomiska medel till nya
kulturprojekt utanför kommunens kärnverksamhet.
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Om exempelvis Malmö stad på olika vis, genom sin hemsida, på sociala medier eller i tidningar,
skulle stötta marknadsföringen av dessa gräsrotsfinansieringar skulle detta sänka kostnaderna
för Malmö stads kulturverksamhet. Ändå möjliggör vi för våra medborgare att bidra till och
verka i den verksamhet som de är intresserade av och vill stötta.
Den aktör som då har en idé kring ett kulturprojekt och vill söka stöttning av Malmö stad bör
då vända sig till kulturförvaltningen, redogöra för projektet i sak och framföra hur mycket
pengar som bör läggas på marknadsföringen av gräsrotsfinansieringen. Givetvis skall projektet
falla inom ramarna för vad som förvaltningen kan acceptera rent ändamålsmässigt och
värdegrundsmässigt.
Denna kompromiss skulle kunna resultera i att den kulturverksamhet som Malmö stads
invånare har ett intresse av får fortsatt finansiering, ännu snabbare än om initiativtagarna får
stöttning av kommunen (än om de skulle skött marknadsföringen själva). Parallellt med detta
minimerar vi risken att pengar läggs på kulturrelaterade byggen och verksamhet som det inte
finns något visat intresse för från våra medborgare. Malmö stads kulturverksamhet skall utgå
främst från våra medborgares intressen, inte från kulturarbetares egenintresse och drift.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:
-

Att uppdra åt kulturnämnden att utreda motionens intentioner samt möjligheterna att
huvudsakligen stödja kulturprojekt, till målgruppen vuxna, genom att marknadsföra
gräsrotsinsamlingar via lämpliga kommunikationsmedel.

-

Att uppdra åt kulturnämnden att verkställa utredningens förslag.

För Sverigedemokraterna Malmö

Magnus Olsson
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