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Sammanfattning
I motion av Mats Berglund (MP) om avpolitisering av stödet till Nobelmuseet
föreslår motionären att Kommunfullmäktige beslutar att stödet till Nobelsmuseet
avpolitiseras och istället förs in i det ordinarie kulturstödssystemet.
Inom staden hanterades stödet till Nobelmuseet av kommunstyrelsen under
perioden 2003-2007. I stadens budget 2007 angavs att kulturnämnden skulle
handlägga ärendet för beslut i kommunstyrelsen. I budget 2008 överförs 10,0
mnkr för bidrag till Nobelsmuseet från Central medelsreserv till kulturnämnden.
Sedan dess har förvaltningen hanterat stödet till Nobelmuseet inom ramen för
Verksamhetsstöd. Museet har haft en särställning i beredningen hos
kulturförvaltningen baserad på överenskommelsen från 2001 mellan dåvarande
finansborgarrådet Carl Cederschiöld och dåvarande kulturminister Marita
Ulvskog.
Inför 2013 upphör den särskilda stödformen Verksamhetsstöd och ersätts med det
av kulturnämnden beslutade stödsystemet Kulturstöd och Utvecklingsstöd,
Dnr:1.1/3248/2011. Verksamheter som tidigare haft verksamhetsstöd och som har
en omfattande programverksamhet uppmanas nu att komma in med sina
ansökningar inför 2013 och kommer att bedömas utifrån de nu gällande
riktlinjerna för kulturstöd. Förvaltningen handlägger Nobelmuseets ansökan inom
ramen för kulturstödet och tar hänsyn till överenskommelsen från 2003.
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Underlag för beslut
Remissen om Motion av Mats Berglund (MP) om avpolitisering av stödet till
Nobelmuseet.

UTLÅTANDE
Remissen
I motion av Mats Berglund (MP) om avpolitisering av stödet till Nobelmuseet
föreslår motionären att Kommunfullmäktige beslutar att stödet till Nobelmuseet
avpolitiseras och istället förs in i det ordinarie kulturstödssystemet. Berglund
menar att stödet till Nobelsmuseet är styrt via stadens budget och att det är en
ordning som bör avvecklas. Bidraget bör istället fastställas på samma sätt som
övriga kulturstöd och prövas utifrån verksamhetens kvalitet i konkurrens med
andra kulturverksamheter med stora behov.

Bakgrund
Mellan 2003 och 2007 erhöll Nobelmuseet ett årligt anslag från Stockholms stad
och staten på 9 952 tkr vardera. Detta årliga anslag baseras på en
överenskommelse 2001 mellan dåvarande finansborgarrådet Carl Cederschiöld
och dåvarande kulturminister Marita Ulvskog. Inom staden hanterades ärendet
direkt av kommunstyrelsen. 2007 angavs i stadens budget att kulturnämnden
skulle handlägga ärendet för beslut i kommunstyrelsen.
I Kommunstyrelsens beslut den 30 maj 2007, Dnr:328-894/2007 beviljades
Nobelmuseet ett verksamhetsstöd om10,0 mnkr enligt de förvaltningsförslag som
kulturnämnden tillstyrkt, Dnr:112/1772/2006. Finansieringen togs ur Centrala
medelsreserven. I beslutet uppmanades kulturnämnden att se över hur en fortsatt
bidragsgivning skulle utformas så bidraget successivt skulle övergå till egen
finansiering.
I budget 2008 överförs 10,0 mnkr för bidrag till Nobelsmuseet från Central
medelsreserv till kulturnämnden.
Därefter har Nobelsmuseet (Nobelsstiftelsens museiförening) årligen angetts som
stödmottagare i stadens budget inom kulturnämndens ansvar. Något särskilt
belopp har inte angetts i budgettexten. 2011 ändrades budgettexten från
formuleringen ” Nämnden ansvarar även för bidragsgivning till Nobelstiftelsens
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museiförening med flera.” till ordalydelsen ”Nämnden ansvarar även för stadens
särskilda stöd till Nobelstiftelsens museiförening.”

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Kulturstrategiska staben.

Förvaltningens synpunkter
Sedan 2007 har förvaltningen hanterat stödet till Nobelmuseet inom ramen för
Verksamhetsstöd. Någon särskild stödordning för Nobelmuseet har inte funnits
men museet har haft en särställning i beredningen baserad på den
överenskommelse staden gjorde med staten 2001. Nobelmuseet har sökt i vanlig
ordning vid det årliga ansökningstillfället för verksamhetsstöd och kulturnämnden
har fattat beslut i samband med övriga verksamhetsstöd. Inför 2013 upphör den
särskilda stödformen Verksamhetsstöd och ersätts med det av kulturnämnde
beslutad stödsystemet Kulturstöd och Utvecklingsstöd, Dnr:1.1/3248/2011.
Verksamheter som tidigare haft verksamhetsstöd och som har en omfattande
programverksamhet uppmanas nu att komma in med sina ansökningar inför 2013
och kommer att bedömas utifrån de nu gällande riktlinjerna för kulturstöd.
Förvaltningen handlägger Nobelmuseets ansökan inom ramen för kulturstödet
och tar hänsyn till överenskommelsen från 2001.

Bilaga:
Motion av Mats Berglund (MP) om avpolitisering av stödet till Nobelmuseet. Dnr:
328/261/2012

