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Svar på skrivelse om att ett parlamentariskt
utskott för beredning av Kulturstödet inom
kulturnämnden återinrättas
Förslag till beslut
Att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa kulturförvaltningens
tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
Mats Berglund (MP), Anna-Greta Leijon (S) och Ann Mari Engel (V) har
inkommit med en skrivelse om att ett parlamentariskt utskott för beredning av
kulturstödet inom kulturnämnden återinrättas. I skrivelsen anförs att ett
beredningsutskott gör det möjligt att fördjupa diskussioner, ta fram eventuella
kompletteringar inför nämnd och att besluten därmed blir mer hållbara och av
bättre kvalitet.
Kulturförvaltningen betonar i sitt svar betydelsen av en dialog med kulturnämnden
inför fördelningen av verksamhetsstöd. Förvaltningen pekar i sitt svar också på att
de nyligen antagna riktlinjerna för stödet till det fria kulturlivet kommer att
innebära ett förstärkt referensgruppsarbete med ökad transparens. Med ett
förändrat arbetssätt finns effektiva verktyg för att ytterligare höja kvaliteten i
beredningsarbetet. Den nödvändiga fortsatta dialogen mellan kulturnämnden och
kulturförvaltningen i stödfrågor bör därför kunna utformas på annat sätt än genom
inrättandet av ett särskilt utskott.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Chef kulturstrategiska staben
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UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa staben i samarbete med kulturstrategiska
avdelningen.

Bakgrund
I 6 kap. 20 och 33§§ kommunallagen stadgas att en nämnd får inrätta ett utskott
och uppdra åt detta att besluta på nämndens vägnar i en viss grupp av ärenden.
Inom kulturnämnden har det tidigare funnits ett utskott för kulturstöd vilket dock
lades ned 2006. Utskottet hade fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.
Uppdraget bestod enligt kulturnämndens beslut 1999 i att ”ombesörja stadens
bidragsgivning till kulturell verksamhet samt till stipendieverksamhet. Härvid
avses allmänt kulturstöd, stödet till folkbildningsorganisationer, ateljéstöd samt
hederspriser och stipendier”. Utskottets hade att följa de riktlinjer som fanns för de
olika stödsystemen.
I och med att en ny kulturnämnd valdes 2007 lades utskottet för kulturstöd ned
och kulturnämnden kom att besluta i de bidrags- och stödfrågor som tidigare legat
på utskottet. Förvaltningschefen har delegation på att fatta beslut om stöd upp till
350 000 kr.

Kulturförvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen delar förslagsställarnas uppfattning att frågor som rör
kulturstöd ska vara väl förberedda för att säkerställa hög kvalitet i
beslutsprocessen. Erfarenheterna från 2011 av arbetet med det nya kulturstödet
visar hur viktigt och positivt det är att stödsystemet utarbetas i dialog med
kulturnämnden och får en bred politisk förankring. Detta ger legitimitet åt
systemet som sådant och mandat till kulturförvaltningen att bereda ärenden i
samspel med riktlinjer och referensgrupper. Förvaltningen kommer inför framtida
beslut om verksamhetsstöd att göra nämnden delaktig i och informerad om
beredningsprocessen och avser att återkomma om formerna för detta.
Förvaltningen bedömer i övrigt att de nyligen antagna riktlinjerna för kulturstöd
kommer att innebära ett förstärkt referensgruppsarbete med ökad transparens och
förändrat arbetssätt. Det finns därmed effektiva verktyg för att ytterligare höja
kvaliteten i beredningsarbetet med fördjupade diskussioner och möjligheter att ta
fram eventuella kompletteringar inför beslut i nämnd. Arbetssättet främjar också
ett avstånd mellan politik och förvaltningsberedning som gynnar kulturlivets
oberoende. Den nödvändiga fortsatta dialogen mellan kulturnämnden och
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kulturförvaltningen i stödfrågor bör därför kunna utformas på annat sätt än genom
inrättandet av ett särskilt utskott.

