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Kulturförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2021-11-26
Vår referens

Märta Lünnér
Utvecklingssekreterare
marta.lunner@malmo.se

Kulturstödsbudget 2022 - förskott verksamhetsstöd
KN-2021-5169
Sammanfattning

Malmö stads budgetprocess har under flera år varit senarelagd, och det gäller även budget 2022.
Kulturstödsbudgeten fastställs i januari 2022, inklusive fördelningen av årliga verksamhetsstöd, vilket
medför att kulturorganisationer som har fasta åtaganden för exempelvis personal och lokaler kan
drabbas av likviditetsproblem. För att möjliggöra en förskottsutbetalning föreslås nämnden bevilja
en del av verksamhetsstödet för 2022 till ett antal kulturorganisationer som har ansökt om detta.
Hanteringen är densamma som föregående år.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden beviljar verksamhetsstöd för kvartal 1, 2022 till sju kulturorganisationer
enligt förslag.
2. Kulturnämnden beslutar om de totala verksamhetsstöden för 2022 till de berörda
organisationerna inom ramen för ärendet om kulturstödsbudgeten vid kulturnämndens
sammanträde 26 januari 2022.
3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse - Kutlurstödsbudget 2022 förskott verksamhetsstöd
Ansökan - 111713
Ansökan - 111776
Ansökan - 111794
Ansökan - 113468
Ansökan - 114221
Ansökan - 114233
Ansökan - 114455

Beslutsplanering

SIGNERAD

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-11-22
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-11-30
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-12-09
Kulturnämnden 2021-12-15
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Beslutet skickas till

Organisationer som beviljas förskott.
Ärendet

De senaste åren har Malmö stads budgetprocess varit senarelagd, och det gäller även budget 2022.
Kulturstödsbudgeten fastställs i januari 2022, inklusive fördelningen av årliga verksamhetsstöd, vilket
medför att kulturorganisationer som har fasta åtaganden för exempelvis personal och lokaler kan
drabbas av likviditetsproblem. För att möjliggöra en förskottsutbetalning föreslås nämnden bevilja en
del av verksamhetsstödet för 2022 till ett antal kulturorganisationer som har ansökt om detta.
Hanteringen är densamma som föregående år.
De organisationer som har verksamhetsstöd 2021 och bedöms vara aktuella för fortsatt stöd 2022
har fått möjlighet att ansöka om förskott.
Utbetalning av förskott förutsätter att kulturnämnden beviljar motsvarande stödbelopp till de
berörda organisationerna. Förskottet föreslås motsvara en kvartalsutbetalning enligt 2021 års
bidragsnivå, enligt tidigare rutiner. Efter beslut om den samlade kulturstödsbudgeten 2022-01-26
sker en reglering vid nästkommande utbetalningstillfälle.
Sju organisationer har ansökt om förskott. Samtliga föreslås av förvaltningen få ett fortsatt stöd
under nästa år och bör beviljas till förskott. I övrigt fortsätter befintliga upplåtelseavtal för lokaler att
löpa. För beviljade verksamhetsstöd gäller allmänna villkor enligt bestämmelserna för kulturstöd.

Organisation

Film Festival Nord AB
KKV Monumental
Malmö AmatörteaterForum
Malmö Arab Film FestivalMAFF
Moomsteatern
Seriefrämjandet
Skånes konstförening
SUMMA

Beviljat
verksamhetsstöd
2021

Ansökt
Förskott
verksamhetsstöd motsvarande stöd för
för 2022
ett kvartal 2021
(25%)
1 142 000 kr
1 392 000 kr
285 500 kr
867 000 kr
960 000 kr
216 750 kr
3 141 000 kr
922 000 kr

3 752 360 kr
1 150 000 kr

785 250 kr
230 500 kr

2 653 000 kr
625 000 kr
543 000 kr

2 706 060 kr
1 200 000 kr
650 000 kr

663 250 kr
156 250 kr
135 750 kr
2 473 250 kr

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

