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Förslag om att anordna en nystartsfestival för att
fira att kulturen öppnar upp. Svar på skrivelse
från Emilia Bjuggren (S)
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på skrivelsen från Emilia Bjuggren (S).
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Sammanfattning
Emilia Bjuggren (S) tar i en skrivelse upp hur pandemins effekter
har drabbat kulturlivets aktörer hårt. Många kulturaktörer har
tvingats ställa in program, produktioner och evenemang. För att
signalera att kulturlivet i Stockholm startar upp igen föreslås i
skrivelsen att kulturförvaltningen tar fram en nystartskampanj för
kulturen och anordnar en nystartsfestival tillsammans med det fria
kulturlivet.
Staden är i gång med insatser för att stödja det fria kulturlivet efter
pandemin. Förvaltningens evenemangsavdelning har fått i uppdrag
att ta fram förslag på publika kulturaktiviteter och insatser i
samband med att kulturlivet startar upp igen i takt med att
pandemirelaterade restriktioner avvecklas. Detta sker genom en
Välkommen tillbaka-kampanj med konceptet att ge stockholmarna
signalen att kulturen har återstartat. Målet är att samverka med och
involvera så stor del av stadens kulturliv som möjligt.
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kultur@stockholm.se
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Förvaltningen ser därmed att stora delar av det som efterfrågas i
skrivelsen kommer att kunna realiseras under hösten och vintern
2021 med anpassning till de eventuella restriktioner som kan
finnas kvar.
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Ärendet
Emilia Bjuggren (S) tar i en skrivelse upp hur pandemins effekter
har drabbat kulturlivets aktörer hårt. Många kulturaktörer har
tvingats ställa in program, produktioner och evenemang. För att
signalera att kulturlivet i Stockholm startar upp igen föreslås i
skrivelsen att kulturförvaltningen tar fram en nystartskampanj för
kulturen och anordnar en nystartsfestival tillsammans med det fria
kulturlivet. Vidare föreslås i skrivelsen att kulturnämnden äskar
medel från stadens stora överskott för att genomföra festivalen.
Emilia Bjuggren (S) tar även upp att nystartsfestivalen ska vara
öppen för alla stockholmare och äga rum i hela staden. Alla
kulturverksamheter, både institutioner, privatägda verksamheter och
ideella arrangörer runt om i staden bör inbjudas att medverka.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kulturstrategiska staben och
evenemangsavdelningen.
Förvaltningens synpunkter
Det fria kulturlivet i Stockholms stad har drabbats hårt till följd av
pandemin. Förvaltningen delar skrivelsens bild av behovet av att
signalera det fria kulturlivets återstart efter pandemin.
Staden är i gång med insatser för att stödja kulturlivet efter
pandemin. Under pandemin har förvaltningen stärkt stödet till det
fria kulturlivet med insatser för att lindra pandemins effekter.
Förvaltningens evenemangsavdelning genomför en kulturturné och
erbjuder samtliga vård- och omsorgsboenden i staden ett
kulturarrangemang på boendet. Stadens kulturlotsfunktion fortsätter
att arbeta aktivt för att hindra att kulturell infrastruktur påverkas i
form av scener, samlingslokaler och andra publika lokaler som är
viktiga för kulturlivet i Stockholm.
Förvaltningens evenemangsavdelning har fått i uppdrag att ta fram
förslag på publika kulturaktiviteter och insatser i samband med att
kulturlivet startar upp igen i takt med att pandemirelaterade
restriktioner avvecklas. Detta sker genom en Välkommen tillbakakampanj med konceptet att ge stockholmarna signalen att kulturen
har återstartat. Målet är att samverka med och involvera så stor del
av stadens fria kulturliv som möjligt.
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Bilagor
1. Skrivelse inlämnad på kulturnämnden 2021-06-15 från
Emilia Bjuggren (S) om att anordna en nystartsfestival för
att fira att kulturen öppnar upp
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