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Stöd till det fria kulturlivet. Förslag från
400 000 kr.
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar:
1. Att godkänna förvaltningens förslag om kultur- och
utvecklingsstöd.
2. Att förklara beslutet omedelbart justerat.
Robert Olsson
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Biträdande kulturdirektör

Sammanfattning
Tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningens underlag till beslut om
stöd till det fria kulturlivet. I linje med de analyser förvaltningen
har gjort av det fria kulturlivets behov prioriteras infrastrukturella
satsningar inom dans och musik. Förvaltningen föreslår nämnden
att fatta beslut enligt tabell nedan om stöd för 2019 och 2020
samt ett intentionsbeslut för 2021 och 2022. Förslaget omfattar
stöd till 44 ansökningar varav fyra avser fleråriga stöd.
Intentionsbeslutet gäller under förutsättning att den verksamhet
som presenterats i ansökan fullföljs och att budgetutrymmet för
2021 och 2022 medger stöd. Uppföljning och ny prövning
kommer att ske.
Förslag till nämnden

2019

Kulturstöd
Utvecklingsstöd

stockholm.se

2020

2021

2022

63 840 000 2 850 000 700 000
2 000 000
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UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av enheten för kulturstöd inom
kulturstrategiska staben. Ansökningarna har under beredningen
bedömts av externa referenspersoner. Till grund för förslaget
ligger stödens syfte, bedömningsgrunder och prioriteringar.

Jämställdhetsanalys
Vid bedömning av kulturstöd är jämställdhet en av
bedömningsgrunderna. Beskrivning av respektive sökandes
arbete för jämställdhet efterfrågas i ansökan och bedöms av både
handläggare och referensgrupp.
Samtliga sökande har bifogat det numera obligatoriska underlaget
om sitt arbete för att motverka hot, övergrepp och sexuella
trakasserier. Underlagen är undertecknade av verksamhetsledare
och styrelseordförande. En verksamhet har rapporterat tidigare
problem vilka åtgärdats med nya rutiner och strukturer som
förvaltningen har för avsikt att följa upp. I övrigt har inget
anmärkningsvärt framkommit.

Barnchecklista
Stöd till de aktörer som arbetar med barn och unga som målgrupp
har prioriterats i enlighet med stadens mål samt
Barnkonventionens artikel 31 om barns rätt till kultur. Ett stort
antal av kulturaktörerna riktar hela eller delar av sin verksamhet
till barn och unga. I beredningen prioriteras verksamheter som
har kvalitet och angelägenhet för målgruppen samt förmågan att
nå en bredd av barn och unga. Cirka 30% av det samlade stödet
har särskilt fokus på barn och unga.

Inför beslut
Ansökningar och fördelning
Under 2019 har förvaltningen genomfört 7 ansökningstillfällen
för kulturstöd, utvecklingsstöd och EU-stöd i olika
beloppsintervaller. Två av dessa beslutstillfällen rör belopp över
400 000 kr och beslutas av kulturnämnden. Tabellen nedan visar
fördelningen av beviljade belopp fördelat mellan beslut tagna av
nämnden respektive på delegation.
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Öppet hus och samtal
I samband med ansökningsomgångarna erbjuder förvaltningen
möjlighet för sökande att diskutera sin ansökan med en
handläggare. Det sker bland annat genom öppna hus som
genomförs på olika platser i Stockholms stad. Under 2019 har
fyra öppna hus hållits med totalt 85 besökare. Kulturrådet,
Konstnärsnämnden, Musikverket och Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning har deltagit vid ett tillfälle medan Region
Stockholm deltagit vid samtliga tillfällen under året. Den
besöksenkät som delats ut vid tre tillfällen visar att 84% är
förstagångsbesökare. 97% är nöjda med bemötandet och 93% är
totalt sett nöjda med förvaltningens Öppna hus. Dialog med
sökande förs även via enskilda möten, telefonsamtal och e-post.
Referensgruppen
Förvaltningen engagerar totalt 10 erfarna referenspersoner med
kompetens inom olika konstområden och kvalitetsaspekter.
Referensgruppen har träffats vid fyra tillfällen under 2019. Syftet
med referensgruppen är att få en fördjupad bedömning av
ansökningarna samt att säkra likabehandling. Referenspersonerna
är med sin kompetens och erfarenhet rådgivande i bedömningen
av ansökningarna och arbetar konstområdesövergripande.
Närmare information om referenspersonerna finns på
förvaltningens hemsida.
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Fleråriga stöd
Sedan 2012 har nämnden beslutat om flerårigt stöd. I detta
tjänsteutlåtande föreslås fyra verksamheter få fleråriga stöd. Tre
av de föreslagna fleråriga stöden avser verksamheter inom
dansområdet. Stöden stärker dansens infrastruktur samt
produktion och programverksamhet med hög konstnärlig kvalitet.
Verksamheterna når en bred publik, särskilt barn och unga och
personer med funktionsvariationer. Det fjärde fleråriga stödet
riktas till musikområdet. Stödet stärker ett långsiktigt
arrangörskap av konserter med kvalitativ bredd och konstnärlig
höjd. Samt bidrar till att stärka nya arrangörer som verkar för
ökad mångfald inom kulturlivet och nya spelplatser. Från tidigare
beslutstillfällen har 10 fleråriga stöd beviljats. Dessa belastar
budgetår 2020.

Ansökningsvolym
Till denna ansökningsomgång har det inkommit 75 ansökningar
enligt tabell nedan. Fyra ansökningar var ogiltiga och kunde
därmed inte beredas.
ANSÖKNINGAR
Kulturstöd
Utvecklingsstöd

Antal inkomna
70
5

Totalt sökt belopp
133 093 739
8 589 168

Varav beviljade på delegation:
ANSÖKNINGAR

Beviljade

Avslag

Kulturstöd
Utvecklingsstöd

13
0

11
3

Totalt beviljat belopp
2019/2020
3 060 000
0

Inriktningar
Detta förslag tar sin utgångspunkt i att stärka plattformen för den
fria kulturen i syfte att öka deras förmåga att ta plats och utveckla
stadens kulturliv. Förslaget omfattar ett förstärkt kulturstöd till
17 aktörer för publik verksamhet 2020. Förslaget ger en
förstärkning om 2,8 mnkr till det fria kulturlivet vars
verksamheter visar positiv konstnärlig och publik utveckling.
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Det samlade förslaget prioriterar ansökningar som synliggör och
långsiktigt stärker
• infrastruktur för dans och musik på scener, plattformar, i
arrangörsnätverk och publik produktion
• den judiska kulturen och dess historia samt ett
programutbud av hög kvalitet som görs tillgängligt för en
bred allmänhet
• kvalitativ scenkonst för barn och unga som når en stor
publik
• teatrar som tar en egen konstnärlig plats och arbetar med
publikutveckling och samverkan
• scener som utvecklas och ger plats för en genrebredd
• aktörer som har betydelse för konstområdet och dess
utövares utveckling i Stockholm och internationellt.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningens underlag till beslut om
stöd till det fria kulturlivet. I linje med de analyser förvaltningen
har gjort av det fria kulturlivets behov prioriteras infrastrukturella
satsningar inom dans och musik. Förvaltningen föreslår nämnden
att fatta beslut enligt tabell nedan om stöd för 2019 och 2020
samt ett intentionsbeslut för 2021 och 2022. Förslaget omfattar
stöd till 44 ansökningar varav fyra avser fleråriga stöd.
Intentionsbeslutet gäller under förutsättning att den verksamhet
som presenterats i ansökan fullföljs och att budgetutrymmet för
2021 och 2022 medger stöd. Uppföljning och ny prövning
kommer att ske.
Förslag till nämnden

2019

Kulturstöd
Utvecklingsstöd

2020

2021

2022

63 840 000 2 850 000 700 000
2 000 000
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Förslag om stöd fördelat per sökande
2019-12-10 (förslag till beslut)

Kulturstöd sökande aktör
Folkoperan

2019

Flerårigt
stöd 2020
2020
8 700 000

Nobel Center

8 000 000

Dansens Hus

7 490 000

Strindbergsmuseet inkl Intima teatern

5 750 000

Orionteatern

3 800 000

Selam
Weld
Fasching Musikproduktion

1 500 000

Teater Tre

1 500 000

Teater Galeasen

1 400 000

Moment:teater

1 300 000

Säfsten Produktion
Cirkus Cirkör

1 200 000

Carl och Elise Eldhs Atelje

1 100 000

Judiska muséet

1 100 000

K.A.Almgrens sidenväveri

1 100 000

Mittiprickteatern

1 000 000

Site

1 000 000

Indio Cinema

Flerårigt
stöd 2021

Flerårigt
stöd 2022

1 400 000

1 400 000

750 000

750 000

400 000

400 000

400 000

300 000

300 000

300 000

950 000

Rere
Stockholm Jazz & Blues Festival

900 000

Teater Brunnsgatan Fyra

900 000

Unga Klara

900 000

Dansistan

900 000

Konstnärernas Kollektivverkstad

900 000

Färgfabriken

800 000

Teater De Vill

800 000

Farhang

700 000

Fylkingen

700 000

Teater Playhouse

700 000

Index

700 000

Ccap

600 000

Konsthall C

600 000

Supermarket Art Fair

550 000

É romani glinda

500 000

Re:Orient

500 000

Stockholm Early Music Festival

500 000

Nya Pygméteatern

400 000

Riksförbundet för Folkmusik och Dans

400 000

Teater Barbara

400 000

Örjan Andersson Dans

400 000

Mittiprickteatern/sommarteater Husby

350 000

Utvecklingsstöd sökande aktör
Folkoperan

500 000

wip:sthlm

1 500 000

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Sammanfattning av kulturstödsansökningar
Sammanfattning av utvecklingsstödsansökningar
Beslut fattade på delegation 2019-11-21 kulturstöd
Beslut fattade på delegation 2019-11-21 utvecklingsstöd

