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§ 11
Tillfällig justering av Kulanpremien samt justerade
villkor för återbetalningskrav på beviljade stöd
2022
Dnr 6.1/690/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
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.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-02-11.
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.
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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.
• Kulanpremien betalas ut för aktiviteter som ställs in till
följd av covid-19 under perioden 1 januari till och med 15
juni 2022.
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Inga krav ska ställas på återbetalning av beviljade stöd
2022 till verksamheter som inte har kunnat genomföra
planerade aktiviteter på grund av pandemins effekter.

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.

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

