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Kulturförvaltningens institutioner

Stadsarkivet

Biblioteken i Malmö 
Stadsbiblioteket + 12 områdesbibliotek

Malmö Kulturskola

Malmö Konstmuseum Malmö Konsthall

Malmö Museer
Kulturhus och mötesplatser
- Sommarscen Malmö
- Barnkultur
- Flertal mötesplatser



Förvaltningschef

Konstmuseum

Malmö Museer

Konsthall

Stadsarkiv

Kulturskola

Stadsbibliotek

Kulturhus &  
mötesplatser

Stab
Kulturstrategisk avdelning, 
ekonomi, kommunikation,    

HR, administration

Kulturförvaltningen

Ca 550 medarbetare



Malmö Live – öppnade 2015
Malmö Symfoniorkester ingår i bolaget

Malmö stads kulturbolag

Malmö stadsteater
På Hipp och Intiman



Kulturstråk



Några profilområden…

Nationellt demokrati‐
och migrations‐
museum



Malmös kulturstrategi 2014-2020



Övergripande mål

• Malmös hållbarhet 
ska utvecklas och 
stärkas med hjälp av 
konst och kultur.



I Malmö…
…är det lätt att vara med
…vill människor vara
…är det lätt att vara kulturaktör
…är tanken och ordet fria
…är det lätt att utvecklas och vara kreativ



Kultur i stadsutvecklingen 
Exempel ‐ konstprojekt på Nydala med föreningen Plattform



Kulturstöd - övergripande mål

Malmö stads kulturstöd ska ge goda 
förutsättningar för det fria kulturlivet och 
därigenom göra Malmö till en hållbar och 
attraktiv stad för malmöbor, kulturaktörer 

och besökare. 
Kulturstödet ska främja ett dynamiskt och 

mångsidigt kulturliv som berikar och 
utvecklar hela staden.

Reviderade bestämmelser våren 2017



Konstnärernas Kollektivverkstad Grafik OLTA + Leif Holmstrand, Fake bones. Lilith Performance
Studio, 2016

Skogens väsen, Little Finger, 2015 Crisálida, Memory Wax, 2016



Stödformer Ansökan Andra villkor

Stöd till 
fristående 
kultur‐

organisationer

Verksamhetsstöd 1 gg/år Långsiktigt stöd

Projektstöd för publika
arrangemang i Malmö

2 ggr/år
vår och höst

Högst 250 tkr

Projektstöd för
utvecklingsprojekt i Malmö

2 ggr/år
vår och höst

Högst 250 tkr

Stöd till 
enskilda

kulturskapare ‐
stipendier

Malmö stads kulturstipendier 1 gg/år 35 tkr

Ateljéstipendier för konstnärer 
inom bild och form

1 gg/år
Schablonbelopp, 

2‐årigt. 18 tkr
Kulturexpressen (ersätts 2018 
av ett annat stipendium)

Löpande Fasta belopp. 10 tkr

Studieförbund  Verksamhetsstöd 1 sept
Beräknas utifrån 
särskild statistik

Stödformer



Budget kulturstöd 2017 
69,5 miljoner kr

Verksamhets‐
stöd
62%Studieförbund

26%

Projektstöd
9%

Stipendier
3%



Stöd till fristående kulturorganisationer
Verksamhetsstöd och projektstöd

Vilka kan få stöd?
• Fristående kulturorganisationer baserade i Malmö 
• Flertalet är ideella föreningar 

– även andra organisationer, t ex stiftelser, ekonomiska 
föreningar och personer med f-skatt/enskild firma

Vilka kan inte få denna form av stöd?
• Organisationer med offentlig huvudman 
• Studieförbund, eftersom de har en annan form av stöd 
• Enskilda privatpersoner kan enbart få stipendier, inte t ex 

projektstöd 



Vad prioriteras?
• Konst och kultur i olika former - bildkonst, litteratur, 

musik, film, teater, dans, serier mm 
• Främst kultur på professionell nivå 
• Främst publika/offentliga kulturarrangemang i Malmö
• Även stöd till infrastruktur och utveckling
• Bedömning av konstnärlig kvalitet, målgrupper, 

omfattning mm 

Vad kan inte få stöd? Exempel:
• Om kultur används för ett annat huvudsyfte t ex 

politiskt, religiöst eller kommersiellt
• Utbildning och forskning
• Föreningars interna medlemsverksamhet (dock visst 

stöd till verksamhet för professionella kulturskapare 
och liknande)



Bild: Rosengårdsfestivalen 2015


