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Omfördelning av Malmöfestivalens budget för 2021
TN-2021-1566
Sammanfattning

Då Malmöfestivalen ställdes in 2021, pga pandemins restriktioner, föreslås en omfördelning av
Malmöfestivalens driftbudget för innevarande år till olika föreslagna åtgärder enligt lista i syfte
att förstärka aktiveringen och arrangemang på allmän platsmark i staden. Totalt föreslås att
12,15 Mkr av Malmöfestivalens budget omfördelas till föreslagna åtgärder.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna en omfördelning av 12,15 Mkr av Malmöfestivalens budget för budgetåret 2021
till föreslagna åtgärder
Beslutsunderlag





Beslut KS 210609 §205 med Reservation (M+C) och Muntlig reservation (SD)(2458660)
G-Tjänsteskrivelse 210819 - Omfördelning av Malmöfestivalens budget
Vintergatan beskrivning 20210520 version 2

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-08-19
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

Fastighets- och gatukontoret förslår en omfördelning av Malmöfestivalens driftbudget för 2021.
Syftet är att använda det budgetutrymme som uppkommit eftersom festivalen ställs in på grund
av pandemins restriktioner. Fastighets- och gatukontoret föreslår nedan exempel på åtgärder
som kan genomföras under 2021.
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Malmöfestivalens budget 2019 var 28 350 tkr varav 21 500 tkr var kommunbidrag och 6 850 tkr
är budgeterade intäkter. Kommunbidraget för Malmöfestivalen 2021 var 22 235 tkr. Hela
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budgeten var 26 660 tkr. Hittills upparbetade kostnader 2021 är c:a 2 500 tkr.
Arrangemangsenhetens inventarier har utlånats till Gymnasieförvaltningen för covid-säkrade
lunchmöjligheter. Dessutom står allt övrigt material i den offentliga miljön inför Pride-festivalen
samt under sommaren på olika platser längs med kusten.
Som ett förslag lyfts därför Vinterspelen fram som mottagare av omfördelade budgetmedel från
årets Malmöfestival. De pengar som tidigare år beviljats av kommunstyrelsen genom MINT till
Vinterspelen uteblir för år 2021 utifrån beslut Ks 210609 § 205. Kommunstyrelsen beslutade då
att Tekniska nämnden ska finansiera arrangemanget inom nämndens budgetram. Med anledning
av detta föreslås 2,5 Mkr av Malmöfestivalens budget att omfördelas till Vinterspelen 2021 för
att säkerställa genomförandet.
Följande ytterligare insatser föreslås:
- Vintergatan (se bilaga) iordningställande av lokal, brandskydd mm samverkan med
Whilborgs och kulturförvaltningen; 2,0 Mkr
- Nyårsfirande på 5 platser enligt en tidigare föreslagen modell; 1,1 Mkr
- Mindre förekommande åtgärder och reparationer av utrustning inför arrangemang 2022;
1,7 Mkr
- Kameracontainer i samverkan polisen, inkörselhinder uppdatering, service, samt
Förproduktion inför Valborg 2022; 2,35 Mkr
- Höst och vinterpandemisäkring för arrangemang; 1 Mkr
- Utökning av Vinteräventyret i Folket park; 1,5 Mkr
Summa: 12,15 Mkr.
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