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Tillfällig justering av Kulanpremien samt
justerade villkor för återbetalningskrav på
beviljade stöd 2022
Förslag till beslut
1. Kulturaktiviteter med Kulanpremie kan bokas med upp till
80 procent av aktivitetens pris under perioden 15 mars till 15
juni 2022.
2. Kulanpremien kan betalas ut för aktiviteter som ställs in till
följd av covid-19 under perioden 1 januari till och med 15
juni 2022.
3. Inga krav ska ställas på återbetalning av beviljade stöd 2022
till verksamheter som inte har kunnat genomföra planerade
aktiviteter på grund av pandemins effekter.
Maria Jansén
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Chef kulturstrategiska staben

Sammanfattning
Pandemin fortsätter att påverka stadens fria kulturliv. Det är
fortfarande ett osäkert läge för kulturlivet även efter att de flesta
restriktioner och allmänna råd har hävts. Det finns viss oro för att
program måste ställas in på grund av sjukdom så länge smittan trots
allt finns kvar i samhället. Förskolor och skolor har haft ett
ansträngt läge under en längre tid, vilket skapar osäkerhet kring i
vilken omfattning de väljer att prioritera kulturaktiviteter. För
många aktörer har effekterna av pandemin påverkat möjligheterna
att genomföra det man beviljats stöd för enligt plan. Aktörer som
beviljats kulturstöd för aktiviteter 2022 löper fortfarande risk att
inte kunna genomföra dessa som planerat. Det är fortfarande osäkert
i vilken takt och omfattning en återstart kan ske.
Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Enheten för kulturstöd
Askebykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
Telefon 08-508 319 20
karin.rowland@stockholm.se
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För att underlätta återstarten för det fria kulturlivet föreslår
förvaltningen tre tillfälligt justerade villkor under 2022:
• Kulturaktiviteter med Kulanpremie kan bokas med upp till
80 procent av aktivitetens pris under perioden 15 mars till 15
juni 2022.
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•

•

Kulanpremien betalas ut för aktiviteter som ställs in till följd
av covid-19 under perioden 1 januari till och med 15 juni
2022.
Inga krav ska ställas på återbetalning av beviljade stöd 2022
till verksamheter som inte har kunnat genomföra planerade
aktiviteter på grund av pandemins effekter.

Bakgrund
Pandemin fortsätter att påverka stadens fria kulturliv. Det är
fortfarande ett osäkert läge för kulturlivet även efter att de flesta
restriktioner och allmänna råd har hävts. Det finns viss oro för att
program måste ställas in på grund av sjukdom så länge smittan trots
allt finns kvar i samhället. Förskolor och skolor har haft ett
ansträngt läge under en längre tid, vilket skapar osäkerhet kring i
vilken omfattning de prioriterar att boka kulturaktiviteter. De kan på
grund av exempelvis hög sjukfrånvaro vara fortsatt restriktiva med
att boka kulturaktiviteter eller behöva avboka med kort varsel.
Under 2021 utökades Kulanpremien från 50 procent till 80 procent
av aktivitetens pris under perioden 1 maj till 31 december efter
beslut i kulturnämnden 2021-04-27 § 13. Det skapade stor
efterfrågan och gjorde det möjligt att genomföra kulturaktiviteter i
grupper om färre antal barn på plats på förskolan eller i skolan.
Från och med januari 2022 gäller ordinarie Kulanpremie: 50
procent av aktivitetens pris vid uppsökande aktiviteter och 50
kronor per biljett vid aktiviteter på fasta scener. I det ordinarie
upplägget betalas Kulanpremien endast ut för genomförda
aktiviteter.
Från och med januari 2022 gäller också kulturstödens ordinarie
villkor om återbetalning av stöd för ej genomförda program eller
aktiviteter. Tidigare beslut om att inte ställa krav på återbetalning av
beviljade stöd till verksamheter som inte har kunnat genomföra
planerade aktiviteter på grund av pandemins effekter gällde under
2021. Aktörer som beviljats kulturstöd för aktiviteter 2022 löper
fortfarande risk att inte kunna genomföra dessa som planerat. Det är
osäkert i vilken takt och omfattning en återstart kan ske.
Ärendet
Kulturnämndens ordförande har bett förvaltningen ta fram ett
förslag på insatser för att stötta det fria kulturlivets återstart efter
pandemin.
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Nämnden beslutade om tillfälligt justerade villkor för stödet till det
fria kulturlivet under 2021, 2021-04-27 § 13.
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Med anledning av det fortsatt osäkra läget är förvaltningens
bedömning att en insats med tre tillfälligt justerade villkor under
2022 kan bidra till att underlätta återstarten för det fria kulturlivet.
Ärendets beredning
Ärendet har berett av kulturstrategiska staben.
Förvaltningens synpunkter och förslag
För att underlätta återstarten för det fria kulturlivet föreslår
förvaltningen en insats med tre tillfälligt justerade villkor under
2022:
• Kulturaktiviteter med Kulanpremie kan bokas med upp till
80 procent av aktivitetens pris under perioden 15 mars till 15
juni 2022.
• Kulanpremien betalas ut för aktiviteter som ställs in till följd
av covid-19 under perioden 1 januari till och med 15 juni
2022.
• Inga krav ska ställas på återbetalning av beviljade stöd 2022
till verksamheter som inte har kunnat genomföra planerade
aktiviteter på grund av pandemins effekter.
De aktiviteter som bokas med 80 procents Kulanpremie under
perioden 15 mars till 15 juni ska kunna äga rum när som helst under
2022. Det centrala är att bokningen avtalas mellan beställare och
kulturaktör samt registreras och bekräftas på Kulans webbplats
under angiven tidsperiod.
En tillfälligt utökad Kulanpremie till 80 procent kommer sannolikt
att leda till en ökad efterfrågan på kulturaktiviteter. Förskolor och
skolor har dock haft ett ansträngt läge under en längre tid, vilket
skapar osäkerhet kring i vilken omfattning de prioriterar att boka
kulturaktiviteter. De kan på grund av exempelvis hög sjukfrånvaro
vara fortsatt restriktiva med att boka eller behöva avboka med kort
varsel.
I det ordinarie upplägget betalas Kulanpremien endast ut för
genomförda kulturaktiviteter. För att uppmuntra förskolor och
skolor att boka kulturaktiviteter trots de utmaningar som pandemin
fortfarande för med sig, föreslår förvaltningen att Kulanpremien ska
kunna betalas ut till kulturaktören även för aktiviteter som ställs in
till följd av covid-19. Det skapar trygghet för både beställare och
kulturaktörer. Aktiviteterna ska vara inplanerade under perioden 1
januari till och med 15 juni 2022.
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En utökad Kulanpremie till 80 procent avser bokningar av
uppsökande kulturaktiviteter som äger rum på plats på förskolan
eller i skolan. Vid föreställningar på fasta scener innebär justeringen
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att kulturaktören kan ta ett biljettpris på 50 kronor per barn/elev och
att Kulanpremien står för mellanskillnaden upp till ordinarie
biljettpris om högst 150 kronor.
Aktörer som beviljats kulturstöd för aktiviteter 2022 löper
fortfarande risk att inte kunna genomföra dessa som planerat. Det är
osäkert i vilken takt och omfattning en återstart kan ske.
Förvaltningen föreslår därför en förlängning av det tillfälliga
villkoret avseende återbetalning av stöd som infördes under 2021 i
kulturstödets generella villkor under punkterna 3.8 Återbetalning av
outnyttjade medel och 3.9 Återkrav. Den föreslagna förlängningen
innebär att inga krav ska ställas på återbetalning av beviljade stöd
2022 till verksamheter som inte har kunnat genomföra planerade
aktiviteter på grund av pandemins effekter.
Ekonomiska förutsättningar
Kulanpremiens budget 2022 uppgår till 13,5 mnkr. Förvaltningens
bedömning är att 4 mnkr behöver tillföras för att kunna möta ett
förväntat ökat bokningstryck.
Barnchecklista
Förslaget att tillfälligt utöka Kulanpremien bedöms möjliggöra fler
kulturaktiviteter i förskolan och skolan utifrån den påverkan som
pandemin har haft på barn och ungas tillgång till konst och kultur.
Sammantaget tar förslaget hänsyn till att barn och unga är en
prioriterad målgrupp inom stödsystemet och stärker barns rätt till en
professionell kulturupplevelse enligt Barnkonventionens artikel 31.
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