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§7
Stöd till lokalförvaltande organisationer 2020
Dnr. 6.1/2795/2019
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Att godkänna kulturförvaltningens förslag om stöd till
lokalförvaltande organisationer för 2020 enligt
följande
- 27 180 000 kronor som grundstöd
- 2 923 000 kronor som kompensationsstöd för
nolltaxa
- 1 000 000 kronor som reservation för
medfinansiering av Boverksansökningar
Totalt 31 103 000 kronor
2. Att förklara beslutet omedelbart justerat.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2019-11-29.
Sammanfattning

Tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningens förslag till beslut om
stöd till lokalförvaltande organisationer 2020 samt de kriterier
och överväganden som utgör underlag för förslaget.
Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om stöd med en
summa om 31 103 000 kronor. Av budgetmedel för 2020 har
nämnden vid tidigare möte fattat beslut om 850 000 kr i
grundstöd till aktör som beviljats flerårigt stöd. Stödet kommer
därmed att uppgå till en summa om totalt 31 953 000 kronor för
2020, varav grundstödet uppgår till totalt 28 030 000 kronor.
Beslutet omfattar ett intentionsbeslut om flerårigt stöd till två
aktörer för 2021 och 2022 till ett belopp av totalt 2 850 000
kronor årligen. Intentionsbeslutet gäller under förutsättning att
den verksamhet som presenteras i ansökan fullföljs och att budget
för 2021 och 2022 medger stöd. Uppföljning och ny prövning
kommer att ske.
I bilaga 2 ges en fördjupad information om de enskilda
stödmottagarna samt motiveringar till förvaltningens
ställningstaganden.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
Särskilt uttalande

Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna
Gerdes (L) och Micke Seid (MP) lämnar särskilt uttalande enligt
följande:
I detta ärende redovisar förvaltningen sitt förslag om stöd
till lokalförvaltande organisationer för år 2020. Dessa
föreningar gör storslagna insatser som mötesplatser för
föreningsliv och kultur och har på ett självklart sätt funnits i
stadsplaneringen sedan många år tillbaka.
I samband med detta ärende vill vi också passa på att lyfta
fram vikten av att stadens stöd till lokalförvaltande
organisationer tilldelas utifrån de demokratikriterier som
staden har. Ett uppdrag som vår majoritet ansett det viktigt
att förtydliga. Lever organisationerna inte upp till dessa
kriterier så ska de inte få stöd från staden. I stadens budget
för 2020 har kommunfullmäktige därför också gett tydliga
direktiv till Kulturnämnden, nämligen att nämnden ska:
”stärka och underlätta för civilsamhällets bidrag och
delaktighet i stadens kulturliv, bland annat genom att
grundligt säkerställa att riktlinjer för föreningsstöd utgår
från principer som är tydliga och transparenta och som
hindrar att stöd går till verksamhet som är odemokratisk,
olaglig eller som uppmuntrar våldsbejakande extremism.”
Detta direktiv är en viktig del i att förtydliga att stadens
medel inte går till organisationer som inte uppfyller
kriterierna.
Vice ordförande Torun Boucher m.fl.(V) och Emilia Bjuggren
m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
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Stockholm är en växande stad. Med nya stadsdelar och en
ökande befolkning följer också behovet av att
föreningslivet kan mötas. Det är uppenbart och väl belagt
att ett vitalt civilt samhälle bidrar till tillit, sammanhållning
och trygghet. I föreningslivet växer samhörighet,
gemenskap och lokal utveckling.
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Därför var det viktigt för den rödgrönrosa majoriteten
mellan 2014 och 2018 att förstärka stödet till
samlingslokaler. Parallellt med att bidragen till de
lokalförvaltande organisationerna ökades jobbade staden
aktivt med att tillgängliggöra mötesplatser även i
kommunala fastigheter – såsom idrottsanläggningar och
skolor. Resultatet blev flera nya mötesplatser. I ärendet
redovisas nya verksamheter i exempelvis Älvsjö, Sköndal,
Hjorthagen och Skärholmen. Till detta ska läggas ett nytt
kulturhus (och däri ingående mötesplatser) i Östberga samt
mer öppna skollokaler.
Av ärendet framgår också att ingen ny verksamhet startades
under 2019 och att ingen ny verksamhet föreslås få anslag
2020. Det är inte underligt. Det första den borgerliga
majoriteten gjorde efter valet 2018 var att begränsa
anslagen till kulturen i allmänhet och samlingslokaler i
synnerhet. Anslaget till samlingslokaler sänktes med 17 %
2019 för att 2020 öka med 2%. Det resulterar i att flera
verksamheter riskerar få avstå från höjda ambitioner, det
riskerar leda till att inga nya verksamheter kan starta och
det innebär i förlängningen sämre förutsättningar för
föreningslivet.
Vi hade i vår(t/a) budgetförslag högre anslag till
kulturnämndens verksamhet. Det skulle ha inneburit en
substantiellt högre ambitionsnivå för mötesplatser för civila
samhället än vad den nu antagna budgeten medger.
Ersättaryttrande

Johanna Hedin (KD) instämmer i särskilt uttalande från
ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna
Gerdes m.fl. (L) och Micke Seid (MP).
Sofia Lundin (Fi) instämmer i särskilt uttalande från vice
ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren m.fl.
(S).
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