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§ 10
Stöd till lokalförvaltande organisationer 2021
Dnr 6.1/2948/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag
om stöd till lokalförvaltande organisationer för 2021
enligt följande
- 25 830 000 kronor som grundstöd
- 2 923 000 som kompensationsstöd för nolltaxa
- 2 200 000 kronor som medel för senare fördelning.
Totalt 30 953 000 kronor
2) Beslutet justeras omedelbart
Handlingar i ärendet

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

Tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningens förslag till beslut om
stöd till lokalförvaltande organisationer 2021 samt de kriterier
och överväganden som utgör underlag för förslaget.
Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om stöd till
lokalförvaltande organisationer till en summa om 30 953 000
kronor för år 2021.
Av budgetmedel för 2021 har nämnden vid tidigare möte fattat
beslut om fleråriga grundstöd om 1 150 000 kronor till Årsta
Folkets Hus och 1 700 000 kronor till Bagarmossens Folkets Hus.
Stödet kommer därmed att uppgå till totalt 33 803 000 kronor för
2021.
Av dessa 33 803 000 kronor omfattar 31 603 000 kronor
föreslaget grundstöd och kompensationsstöd, inklusive tidigare
beviljat flerårigt stöd. Därutöver föreslår förvaltningen att 2
200 000 reserveras för senare fördelning av investeringsstöd,
medfinansiering av Boverksansökningar och till Tensta träff.
Utbetalningen av stödet till Östermalms föreningsråd sker i två
omgångar. Utbetalning av den första halvan av det föreslagna
stödet görs efter nämndens beslut om stöd. Det resterande av
stödet utbetalas senast juni 2021 efter att föreningen till
förvaltningen redovisat en verksamhet och ekonomi i balans.
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Coronapandemin drabbade Stockholms kulturliv hårt, även de
lokalförvaltande organisationernas verksamhet. Effekterna av
Covid-19 och folkhälsomyndighetens restriktioner har utsatt
verksamheterna för en mycket stor press. För de flesta handlade
det om att snabbt minska sina kostnader och anpassa
verksamheten utifrån rådande restriktioner. Förvaltningen
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fördelade 5 520 851 kronor i tillfälligt stöd till 23
lokalförvaltande organisationer under maj-juni 2020.
Efter sommaren lättade restriktionerna från
folkhälsomyndigheten. I oktober skärptes dock restriktionerna
igen till max 50 personer på evenemang och i lokaler och i
november presenterades ytterligare restriktioner. De
lokalförvaltande organisationerna kommer under 2021 att fortsatt
behöva anpassa verksamheten utifrån konsekvenserna av
pandemin. Förvaltningen har tagit hänsyn till det och har i
beredningen vägt in verksamheternas förmåga att hantera
pandemin.
I bilaga 1 ges en fördjupad information om de enskilda
stödmottagarna samt motiveringar till förvaltningens
ställningstaganden.
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.
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