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Kulturförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2021-11-09
Vår referens

Märta Lünnér
Utvecklingssekreterare
marta.lunner@malmo.se

Kulturstöd - översyn av stödformer (framflyttning av tidsplan)
KN-2021-1822
Sammanfattning

Kulturnämnden gav 2019 utredningsdirektiv för utveckling av stödet till det fria kulturlivet och
kulturnämnden har därefter beslutat om flera förändringar och kompletteringar av
stödformerna. Några delar i utredningen återstår att behandla. En återrapportering har tidigare
planerats till december 2021, men kulturförvaltningen ser behov av en förlängd tidsram.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden beslutar att tidsramen för behandling av kvarvarande delar av
utredningen om utvecklingen av stödet till det fria kulturlivet förlängs till våren 2022.
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

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

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

Kulturnämnden beslutade 2019-06-25 om utredningsdirektiv för utveckling av stödet till det fria
kulturlivet (KN-2019-2510). Kulturnämnden har därefter beslutat om flera förändringar och
kompletteringar av stödformerna, men några delar i utredningen återstår att behandla.

SIGNERAD

2020-11-24 (ärende KN-2020-4255):
- Implementering av Malmö stads regler och riktlinjer för stöd till idéburen sektor
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-

Genomlysning av bidragsvillkoren i förhållande till juridisk organisationsform.
Uppdrag att genomföra årliga granskningar av beviljade kulturstöd.
Inriktning för två nya stödformer med fokus på ungas delaktighet och social hållbarhet.
Uppdrag att se över stipendiet Kulturkraft.

2021-06-16 (ärende KN-2021-1820):
- Bestämmelser för två nya stödformer, projektstöd för medskapande kultur i Malmö och
Stipendiet Ung Kultur i Malmö. Utlysning hösten 2021.
- Beslut att fördelningen av stipendiet Ung kultur i Malmö delegeras till förvaltningen.
De kvarvarande delarna i kulturstödsutredningen gäller uppdrag att:
- tydliggöra långsiktigheten i verksamhetsstöden och se över formerna för lokalavtalen
med det fria kulturlivets aktörer.
- göra en översyn av stipendiet Kulturkraft.
En återrapportering har tidigare planerats till december 2021, men kulturförvaltningen ser behov
av en förlängd tidsram. Avsikten är att återkomma till kulturnämnden med förslag under våren
2022.
Lokalfrågorna är komplexa och berör bland annat ekonomi och juridik. Kulturförvaltningen
arbetar med en översyn av samtliga lokalavtal och de upplåtelseavtal med fri hyra som främst
berörs av utredningsuppdraget ingår i denna större process. När det gäller stipendiet Kulturkraft
behöver kriterierna bland annat ses över i relation till det nya stipendiet Ung Kultur i Malmö.
Det nya stipendiet har öppnat för ansökan, men formerna för handläggning och bedömning är
ännu under utveckling. Vidare har det har varit nödvändigt att göra vissa omprioriteringar i
kulturförvaltningens arbete, på grund av uppdraget att utlysa och handlägga tillfälliga anslag för
återstart av kulturlivet.
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.]

