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§8
Ökat stöd till det fria kulturlivet
Dnr. 6.1/736/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

-

att besluta i enlighet med förslag om kulturstöd enligt
kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-02-11.
Sammanfattning
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

-

Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt kulturförvaltningens förslag till beslut (se
beslutet).

-

Hanna Gerdes (FP) och Sophia Granswed m.fl (M) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt följande:
-

att delvis godkänna förvaltningens förslag
att behålla den s.k. publikbonusen
att därutöver anföra följande
Kulturlivet i Stockholm står starkt på egna meriter.
Utbyggnaden av det kommunala kulturstödet som vi har
genomfört under åtta år har samtidigt varit viktig och
angelägen. Stödet till det fria kulturlivet har under
Alliansens tid ökat från 70 miljoner kronor 2006 till ca 116
miljoner kronor 2014.
Införandet av en bonus, ett incitament att uppmuntra det
fria kulturlivet att nå större publik och öka
egenfinansieringen, var också en mycket angelägen
reform. Tillgången till kulturupplevelser ska inte vara
enbart begränsas till den redan kulturintresserade utan ska
tillgängliggöras för fler.
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Att äga makten att uttrycka sig – med ord, bild, musik, tal
– är att kunna meddela andra sin mening, sin syn på
världen, sina livsvillkor och sina egna erfarenheter. Att
göra det är inte bara att njuta av konstupplevelsen, det kan
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för många vara ett sätt att ta sig makt över det egna livet
och framtiden.
Därför måste det vara ett centralt mål för kulturpolitiken
att kulturen når fler. Det ligger i kulturpolitikens intresse
att en smal verksamhet som vanligtvis har en publik på tio
lyckas nå två till.
Vi beklagar att kulturbonusen har avskaffats av den nya
rödgrönrosa majoriteten; den kulturpolitiska utvecklingen
tar därmed ett steg bakåt. Vi bejakar ett utökat kulturstöd men i vårt budgetförslag för Stockholms stad 2015 finns
medel både till detta och till en bibehållen bonus under
utvecklade former.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
Reservation

Hanna Gerdes (FP) och Sophia Granswed m.fl (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.
Ersättaryttrande

Pelle Thörnberg (C) och Ulf Lönnberg (KD) instämmer i förslag till
beslut från Hanna Gerdes (FP) och Sophia Granswed m.fl. (M).

Jäv
Rasmus Jonlund (FP) har på grund av jäv inte deltagit i beslutet.
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