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FÖRSKOLA. FRITID OCH KULTUR

Handläggare: Ellika Eriksson
Telefon: 08-508 24 401

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Svar på remiss om förslag till riktlinjer, med
anledning av inventering av kultur -, föreningsoch lokalstöd i Stockholms stad.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna detta remissvar till
Kommunstyrelsen.

Eva Bastling
T.f. Stadsdelsdirektör

Birgitta Thulén
Verksamhetschef

Bakgrund
En remiss har inkommit från Kommunstyrelsen, som gäller förslag till riktlinjer
för hur kultur-, förenings- och lokalstöd ska fördelas i Stockholms stad. Detta med
anledning av en inventering som kulturförvaltningen har gjort i samtliga
förvaltningar. Svar ska lämnas senast 2009-04-10.
Föreliggande tjänsteutlåtande svarar väl mot den av kommunfullmäktige
fastställda aktiviteten "Inventera kultur- och föreningsstödet i staden för att få en
samlad bild av det stöd som betalas ut och därefter utarbeta tydliga riktlinjer för
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stödet och kriterier för utdelningen av det", som står i kulturförvaltningens
verksamhetsplan för 2008. Enligt Kulturförvaltningens verksamhetsplan för 2008,
skulle aktiviteten vara avslutad senast 2008-12-31.
Ärendets beredning
Detta remissvar har utarbetats i samverkan med verksamhetschef och övriga
berörda personer inom förskole-, fritids- och kulturverksamheter.
Sammanfattning
Kulturförvaltningen lämnade 2008-08-26 ett förslag till Kulturnämnden med
anledning av en inventering som gjorts av kultur-, förenings- och lokalstöd i
Stockholms stad. Inventeringen omfattar ett urval av fackförvaltningar,
fastighetskontoret, idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen, äldreförvaltningen,
socialtjänstförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt stadsdelsförvaltningarna.
Inventeringen har försökt kartlägga vilka stödformer som förekommer, vilka
kriterier, riktlinjer, mål och syften som finns till stöd samt hur ansökning,
återrapportering och uppföljning av utbetalt stöd går till.
Kulturnämnden beslöt 2008-09-16 i enlighet med Kulturförvaltningens förslag,
att godkänna den av Kulturförvaltningen genomförda inventeringen av kultur-,
förenings- och lokalstöd i Stockholms stad, att godkänna Kulturförvaltningens
förslag till nya riktlinjer för kulturstöd avseende stadsdelsförvaltningarna i
Stockholms stad samt att överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för vidare
behandling.
Kulturförvaltningen påpekar i sitt förslag till riktlinjer att begreppet för kultur-,
förenings- och lokalstöd, skiljer sig åt mellan förvaltningarna. Det framgår inte
alltid av enkätsvaren vad förvaltningarna betraktar som kulturstöd respektive
föreningsstöd. Ibland görs inte någon direkt skillnad på dessa, utan det fördelas ett
samlat stöd till olika typer av verksamheter. Inte heller lokalstödet särskiljs alltid
från andra stödformer, utan behandlas ofta gemensamt med föreningsstödet.
Eftersom inventeringen visar att förvaltningarna har olika begrepp och regler,
anser Kulturförvaltningen, att det finns behov av gemensamma riktlinjer för
kulturstöd i stadens stadsdelsförvaltningar. I stort sett alla stadsdelsförvaltningar
delar ut någon form av kulturstöd, men inte någon av de tillfrågade
fackförvaltningarna, förutom Kulturförvaltningen.
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Förslaget till nya riktlinjer omfattar inte förenings- och lokalstöd, vilket är ett
medvetet val från Kulturförvaltningens sida, eftersom en enskild fackförvaltning
inte bör formulera riktlinjer för stöd, som inte ryms inom det egna
verksamhetsområdet.
Kulturförvaltningen anser att föreliggande förslag måste beaktas med varsamhet
och att särskild hänsyn måste tas till respektive stadsdelsnämnds (med tillhörande
förvaltning) autonoma ställning. En slutgiltig formulering av gemensamma
riktlinjer bör därför ske i samråd med representanter från respektive förvaltning
eller tillsammans med en styrgrupp där tillbörlig representation finns.
Kulturförvaltningen menar, att utgångspunkten för gemensamma riktlinjer för
stadsdelsförvaltningarna avseende kulturstöd, är att öka kvalitetssäkringen och
likabehandlingen inom stadens samlade bidragsgivning inom kulturområdet.
Ansvaret för handläggningen av det nya kulturstödet bör ligga vid respektive
stadsdelsförvaltning. Det bör poängteras att kulturförvaltningen även
fortsättningsvis bär huvudansvaret för stödet till det fria professionella kulturlivet.
Nedan följer Kulturförvaltningens förslag till utformning av det gemensamma
kulturstödet för stadens stadsdelsförvaltningar. Stödformer är projektstöd och
verksamhetsstöd, där projektstöd avser tidsbegränsade projekt och
verksamhetsstöd avser kontinuerlig kalenderårsbaserad verksamhet.
I sin utformning tangerar de nya riktlinjerna för kulturstöd för
stadsdelsförvaltningarna i viss mån kultur- och integrationsstödets riktlinjer för
projekt- och verksamhetsstöd samt de riktlinjer som finns för projektstödet Jalla!.
De nya riktlinjerna kan dock tänkas ha en något bredare horisont (som till exempel
möjliggör stöd till projekt/verksamheter av social natur som är viktiga ur ett lokalt
perspektiv).
Förslag till gemensamma riktlinjer
Stödet avser projekt och verksamheter:
som är publika och utåtriktade.
med konstnärliga, kulturella eller sociala inslag.
som arbetar för att främja mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet
och motverka utanförskap, rasism och diskriminering.
med tydlig lokal förankring.
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för, med och av barn och ungdomar.
som verkar för en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland såväl
utövare som publik.
som strävar efter att nå publikgrupper som är svagt företrädda i stadens
kulturliv.
Villkor, ansökningsförfarande och återredovisning
Villkoren liknar till stor del de villkor som kultur- och integrationsstöd använder
sig av vid fördelningen av projekt- och verksamhetsstöd. Ansökningsdatumen
skulle kunna sammanfalla med kultur- och integrationsstödets ansökningsdatum
(15 mars, 15 augusti och 15 november för såväl projektstöd som Jalla! samt 1
september för verksamhetsstöd). Det bör diskuteras hur lång beredningsperioden
kan vara, beroende på mängden ansökningar. För att skapa en bättre överblick
kring stadens samlade bidragsgivning inom kulturområdet bör
stadsdelsförvaltningarna och kulturförvaltningen tillsammans utveckla former för
samråd i bidragsfrågor. Särskilda blanketter för ansökan och återredovisning bör
utformas som är gemensamma för alla stadsdelsförvaltningar.
arrangemanget ska äga rum inom stadsdelsområdet.
stöd kan sökas av juridisk person (förening, organisation, enskild firma
m.fl.) med organisationsnummer.
arrangemanget ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.
ansökan skall vara skriftlig och tydligt beskriva innehåll, beräknade
kostnader och intäkter, plan för publikarbete och marknadsföring samt
redovisa om stöd också sökts hos andra instanser för den aktuella
verksamheten.
ansökan om stöd ska ha inkommit till förvaltningen senast det datum som
anges på ansökningsblanketten. Stöd i efterhand kan inte beviljas.
redovisning ska ske till förvaltningen på särskild blankett senast två
månader efter genomförandet. Förvaltningen meddelar skriftligen beslut.
Besked om beviljat stöd ska innehålla information om utbetalning och
projektredovisning.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Vi anser att det är bra att gemensamma riktlinjer för stadens kulturstöd utformas.
Förslaget är bra, men bör kompletteras på några viktiga punkter.
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Ett bank- eller plusgirokonto i föreningens namn bör krävas för att utbetalning ska
ske. Det bör även krävas att ansökan är underskriven av föreningens
firmatecknare.
I riktlinjerna står att arrangemanget ska äga rum inom stadsdelsområdet. Det är
bra, men bör kompletteras med att aktiviteten ska komma stadsdelsförvaltningens
medborgare till del.
Det är bra att redovisning ska ske på särskild blankett, senast två månader efter
genomförandet. På blanketten bör krävas att föreningen lämnar en kortfattad
beskrivning av genomförda aktiviteter och antalet deltagare samt plats och
tidpunkt för aktiviteterna. Intäkter och kostnader samt kvitton och andra
verifikationer för aktiviteterna bör redovisas och vara underskriven av föreningens
firmatecknare.
I riktlinjerna bör det även stå vad som händer om en förening, som sökt och fått
ekonomiskt stöd, inte har genomfört programmet enligt den inlämnade ansökan.
D.v.s. det måste tydligt framgå i riktlinjerna, att utbetalda medel kan återkrävas
och när detta kan ske.

Bilagor
1. Remiss från Kommunstyrelsen, Kultur- och idrottsroteln.

___________________________
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