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Fastställda av Malmö kulturnämnd 2017-04-26

Malmö stads kulturstöd – bestämmelser
Övergripande mål och inriktning
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.
Malmö stad ger genom kulturnämnden stöd till det fria kulturlivet och till studieförbunden i
Malmö. Kulturstödet riktas till verksamhet inom konst och kultur samt folkbildning. Med konst
och kultur avses i detta sammahang konstnärliga uttryck inom bland annat musik, scenkonst,
bild och form, litteratur och film samt verksamhet inom kulturarv och kulturdebatt.
Malmö stads kulturpolitiska mål och Kulturstrategi 2014-2020 anger den övergripande inriktningen för kulturstödet. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är
grundförutsättningar. Malmö stads värdegrund, som bygger på demokrati och likabehandling,
delaktighet, mångfald och jämställdhet, utgör riktmärke i fördelningen av kulturstöd. Kulturstödet ska bidra till ett jämlikt kulturutövande och kulturdeltagande över hela staden. Barns och
ungdomars tillgång till kulturupplevelser ska särskilt uppmärksammas. Aktörer inom det fria
kulturlivet ska ha goda förutsättningar att etablera sig och verka i Malmö och att utveckla en
verksamhet av hög konstnärlig kvalitet.
Malmö stads kulturstöd ska utgöra en resurs för det fria kulturlivet i Malmö, genom fördelning
av ekonomiskt stöd samt dialog, information och rådgivning. Huvuddelen av det ekonomiska
stödet riktas till fristående kulturorganisationer, i form av verksamhetsstöd och projektstöd.
Enskilda personer kan få kulturstöd i stipendieform. För studieförbundens folkbildande verksamhet ges ett särskilt stöd.
Mer information om styrdokument inom Malmö stad – se www.malmo.se
Malmö stads budget 2017 med mål och riktlinjer
Kulturnämndens mål och åtaganden 2017
Kulturstrategi 2014-2020
Strategisk plan för arbetet mot antidiskriminering i Malmö
Hållbar jämställdhet - utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2011-2020 i Malmö stad
Det finns även andra former av stöd och bidrag från Malmö stad. Stöd för vissa former av kulturaktiviteter ingår exempelvis i det föreningsstöd som fördelas av Fritidsnämnden.
Föreningsstöd
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Stödformer
Det finns tre former av stöd till kulturorganisationer:
 Verksamhetsstöd
 Projektstöd för publika arrangemang i Malmö
 Projektstöd för utvecklingsinsatser i Malmö
Därutöver får studieförbunden en särskild form av stöd
Det finns tre former av stipendier som ges till enskilda personer:
 Malmö stads kulturstipendier
 Ateljéstipendier för konstnärer inom bild och form
 Kulturexpressen (stipendiet föreslås senare få nytt namn)
Stipendierna är skattefria.

Ateljéstipendier för konstnärer inom bild och form
Villkoren tillämpas från och med perioden 2018-2019, med ansökan 1 september 2017.
Ateljéstipendierna syftar till att stärka arbetsmöjligheterna för professionella konstnärer i
Malmö. Ateljéstipendierna är 2-åriga. Varje år kan högst 60 stipendier beviljas. Stipendierna ges
med samma belopp till varje stipendiat.
Stipendiet ges i förtroende. Det ställs inte krav på redovisning eller på återbetalning av utbetalat
stipendium, om konstnären får ändrade förhållanden under perioden.
Vem kan få ateljéstipendium?
 Professionella och aktivt verksamma enskilda konstnärer inom bild och form
 Vid ansökan ska konstnären vara bosatt och folkbokförd i Malmö, ha kontrakt på en
ateljé och planera fortsatt verksamhet i Malmö under stipendieperioden
 En konstnär som fått ateljéstipendium kan, efter en mellanperiod om minst ett år, åter
ansöka om stipendium för en ny 2-årsperiod
Vilka krav ställs när det gäller professionell nivå och konstnärlig verksamhet?
 Konstnären ska ha genomgått en minst 3-årig konstnärlig utbildning på högskolenivå
inom bild och form eller ha förvärvat motsvarande kompetens
 Konstnären ska vara aktivt yrkesverksam och ska kunna dokumentera aktuell och planerad verksamhet med utställningar, uppdrag inom offentlig konst och/eller andra utåtriktade konstnärliga projekt
 För att vara meriterande ska utställningar och liknande vara genomförda i professionella
sammanhang, där urvalet gjorts av sakkunniga inom området
 Om konstnären saknar högskoleutbildning krävs konstnärlig professionell verksamhet
enligt ovan under minst 3 år
 Ateljéstipendium beviljas inte till en konstnär under pågående utbildning eller under
planerat studieuppehåll
 Utställningar och andra projekt som genomförts i samband med utbildning räknas inte
som meriterande
 Särskild hänsyn tas till sökande som på grund av föräldraledighet, sjukdom eller liknande
har förhindrats från att vara fullt konstnärligt aktiv under den aktuella perioden
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Vilka krav ställs när det gäller konstnärsateljén?
 Konstnären ska vid ansökan ha ett individuellt, skriftligt hyresavtal på en ateljélokal eller
ateljéplats i Malmö
 Avtalet ska träda ikraft senast den 1 januari den period stipendiet gäller och löpa minst
ett år framöver
 Årshyran ska överstiga ett bestämt belopp, som fastställs årligen (10 000 kr för perioden
2018-2019)
 Av konstnärens hyresavtal ska framgå avtalstid, uppsägningstid och hyresnivå samt att
lokalen ska användas som konstnärsateljé
 Om ateljélokalen hyrs i andra hand ska vidareuthyrningen vara godkänd av fastighetsägaren. Av förstahandsavtalet ska framgå att lokalens användning medger ateljéverksamhet.
 Lokalen får inte vara en del av konstnärens bostad. Undantag kan göras om den sökande
har särskilda skäl, såsom funktionsvariation eller sjukdom.
Vad prioriteras?
 Nyutbildade konstnärer, med högskoleexamen från de senaste 3 åren, ges förtur till en
femtedel av de stipendier som fördelas vid varje tillfälle
 Konstnärer som inte erhållit Malmö stads ateljéstipendium de senaste 3 åren prioriteras
före de konstnärer som erhållit ateljéstipendium under motsvarande period
 Omfattande konstnärlig yrkesverksamhet under de senaste 5 åren är meriterande
Villkor för ansökan
 Ansökan kan göras en gång per år vid angivet datum, året före stipendieperioden (ansökan senast 1 september 2017 för perioden 2018-2019)
 Ansökan ska göras med kulturförvaltningens blanketter/formulär och enligt givna anvisningar.
Information om beslut och utbetalning
 Vid bedömning av ansökningarna deltar en rådgivande referensgrupp med tre sakkunniga personer inom konstområdet. Ledamöterna ska sammantaget representera en allsidig kunskap inom de olika konstformer som omfattas av ateljéstipendierna och om det
regionala konstlivet. En ledamot kan ingå i gruppen under 3 år. Referensgruppen utses
av kulturnämnden.
 Beslut fattas vanligen i december
 Hela stipendiebeloppet utbetalas vid ett tillfälle, i början av stipendieperioden
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