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§9
Stöd till det fria kulturlivet. Förslag från 400 000 kr
Dnr 6.1/2930/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag om stöd
till konstnärlig produktion och kulturarrangemang
2) Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt
tidigare intentionsbeslut (Dnr 6.1/2890/2019) om fleråriga
stöd för 2021
3) Ärendet justeras omedelbart
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-12-04.
Sammanfattning

Tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningens förslag till beslut om
stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang.
Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut enligt
förvaltningens förslag om stöd för 2021 och om intentionsbeslut
för 2022 och 2023. Uppföljning och ny prövning kommer att ske
för beslut som gäller 2022 och 2023.
Förslaget omfattar stöd till 38 aktörer samt till fyra aktörer enligt
intentionsbeslut från 2019 om flerårigt stöd (Dnr 6.1/2890/2019).
Dessa fyra aktörer med intentionsbeslut från 2019 har följts upp
och deras verksamhet följer den plan som låg till grund för
flerårigt stöd. Det totala beloppet för fleråriga stöd med tidigare
intentionsbeslut uppgår till 2 850 000 kr (Dnr 6.1/2890/2019).
Förslaget är i linje med förvaltningens samlade bedömning,
behov inom stadens kulturliv samt geografiska och
infrastrukturella förutsättningar. Förslaget prioriterar i huvudsak
stöd till långsiktiga stabila kulturaktörer som står för hög
konstnärlig kvalitet och bidrar till en bredd av konstnärliga
uttryck samt stöd till verksamheter för barn och unga.
Coronapandemin har påverkat det fria kulturlivet och många
verksamheter har svårigheter att genomföra innevarande års
planerade verksamhet till följd av pandemin. Förvaltningen har
tagit hänsyn till rådande omständigheter och har i beredningen
vägt in verksamheternas förmåga att hantera effekterna av
pandemin med utgångspunkt i kulturaktörernas ordinarie
verksamhet.
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Förslag till nämnden
Stöd till konstnärlig
produktion och
kulturarrangemang
Intentionsbeslut från 2019
SUMMA

2021
57 150 000

2022
4 000 000

2023
4 000 000

2 850 000
60 000 000

700 000
4 700 000

4 000 000

Den samlade bedömningen av respektive ansökan och
motiveringar för nämndens bifall framgår av bilaga 1.
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

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Torun Boucher m.fl.
(V) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) enligt följande:
Vi vill tacka för beredningen och underlaget av för stödet till
det fria kulturlivet. I underlaget beskriver flertalet
kulturaktörer de stora utmaningar man ställts inför året som
gått, och med stor sannolikhet fortsatt kommer behöva
hantera året som kommer. Ekonomiskt och resursmässigt är
detta en avgörande tid för flertalet kulturutövare. Med detta
sagt vill vi uppmana den styrande majoriteten att se över
möjligheterna för ytterligare krisstöd för att kompensera för
det inkomstbortfall som kulturaktörerna beskriver.
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