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Kulturnämnden 2018-06-12

§7
Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag från
350 000 kr
Dnr 6.1/1807/2018
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Att godkänna kulturförvaltningens förslag om kultur- och
utvecklingsstöd i enlighet med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2) Att förklara beslutet omedelbart justerat.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2018-06-01
Sammanfattning

Tjänsteutlåtandet redovisar kulturförvaltningens underlag till
beslut om kulturstöd till det fria kulturlivet. Förvaltningen
föreslår kulturnämnden att fatta beslut om stöd enligt tabellen
nedan med total summa om 18 450 000 kr fördelat på budgetår
2018, 2019, 2020 och 2021. Flera aktörer söker i denna omgång
för verksamhet 2019. Av de föreslagna stöden är tre fleråriga och
nämnden föreslås fatta beslut om alla år.
Förslag till nämnden
Kulturstöd

2018
1 050 000

2019
10 550 000

2020
3 550 000

2021
3 300 000

Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Emilia Bjuggren m.fl. (S), Micke Seid m.fl.
(MP) och Ann Mari Engel m.fl. (V) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) föreslår att
nämnden beslutar att delvis bifalla stöd till det fria
kulturlivet och därutöver anföra följande:

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Kulturstödssystemet ska präglas av öppenhet inför nya,
tillkommande aktörer och ska därmed inte innehålla ett
kriterium om historiska meriter. Innovativ och
nyskapande kultur ska premieras. Politiska beslut som ger
medel direkt till enskilda aktörer utan vederbörlig
prövning ska inte förekomma. Till vem eller vilka
kulturstödet utdelas är idag sist och slutligen ett politiskt
beslut.
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För att även formellt stadfästa principen om armlängds
avstånd har Liberalerna föreslagit att kulturnämnden
påbörjar ett arbete med att istället inrätta ett kulturråd för
beslut om de enskilda kulturstöden. Kulturnämnden utser
rådet, fastslår kriterier, anslår och fastställer budget men
besluten om vem eller vilka som ska tilldelas stöd tas av
rådet.
Beslutsgång

Ordförande Emilia Bjuggren (S) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordförande
Emilia Bjuggren m.fl. (S), Micke Seid m.fl. (MP) och Ann Mari
Engel m.fl. (V).
Reservation

Rasmus Jonlund m.fl. (L) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
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