Sida 25 (62)

Kulturnämnden 2019-12-10

§6
Stöd till det fria kulturlivet. Förslag från 400 000 kr.
Dnr. 6.1/2890/2019
Beslut

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

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2019-11-29.
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
Kulturstöd
Utvecklingsstöd

2019

2020
2021
63 840 000 2 850 000

2022
700 000

2 000 000

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

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren
m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Ansökningarna för att erhålla kulturstöd visar den bredd
som finns i Stockholms kulturliv. Under 2019 sänktes
stödet kraftigt och den lägre nivån hanterades genom att
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väldigt få nya aktörer medgavs stöd. Med den
verksamhetsplan som nu antas för 2020 bekräftas en
varaktigt lägre nivå – även om den är något högre än under
2019.
Kulturnämnden antog tidigare i år i bred enighet en
revidering av regelverket för kulturstödet som gav uttryck
för höjda ambitioner. När dessa inte åtföljs av tillräckliga
resurser innebär det att ett flertal projekt som
kulturförvaltningen bedömer ha goda konstnärliga
kvaliteter inte kan prioriteras alls och flera projekt får en
minskande andel av vad man sökt.
Resultatet riskerar bli att viktiga verksamheter antingen inte
blir av eller når ut till färre. Till ärendet fogas inte de avslag
som fattats på delegation varför det kan vara svårt att få en
bild av det som kulturförvaltningen och kulturnämnden
tvingas avslå till följd av en stram budget. Även de beslut
där anslagen sänkts mot tidigare år blir i denna hantering
svår att följa. För transparensens och den demokratiska
insynens skull anser vi att kulturförvaltningen framgent bör
bifoga dessa delegationsbeslut till nämndens handlingar.
Vi noterar att en högre anslagsram, vilket vi föreslagit i
våra budgetalternativ, hade inneburit att flera av de
verksamheter som nu inte blir av eller nu tvingas begränsa
sin räckvidd istället hade kunnat nå fler.
Med den borgerliga kulturbudgeten blir tvärtom kulturlivet
fattigare. Det är detta ärende ett tydligt bevis för.
Ersättaryttrande

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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