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Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till
det fria kulturlivet
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar i enlighet med bilagda förslag om kultur- och
utvecklingsstöd.

Sammanfattning
I föreliggande tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen underlag till beslut om
kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet. Det har inkommit 19
ansökningar om kulturstöd och 11 om utvecklingsstöd över 350 tkr. För de
verksamheter som föreslås en stödnivå som överstiger 350 tkr fattas beslut av
kulturnämnden. I enlighet med gällande delegationsordning fattas övriga beslut av
kulturdirektör eller stabschef. Ett av förslagen innefattar stöd upp till tre år.
Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om sammanlagt 2 900 tkr i kulturoch utvecklingsstöd till 5 ansökanden. Beslutet omfattar 2 500 tkr för budgetår
2013 och 200 tkr för vardera budgetår 2014 och 2015.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Chef
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Ärendet har handlagts inom den kulturstrategiska staben på kulturförvaltningen.
Förslagen har beretts i samråd med externa referenspersoner. Till grund för förslag
till beslut ligger kulturnämndens mål och riktlinjer samt analys av redovisade
planer enligt bedömningsgrunderna konstnärlig kvalitet, målgruppsarbete och
publik räckvidd, delaktighet, jämställdhet och flerkulturellt perspektiv.

Bakgrund
För stöd över 350 tkr finns två ansökningstillfällen per år. I denna omgång har,
fram till 15 mars, 30 ansökningar inkommit om totalt 25 mnkr. Av dessa är 19
ansökningar om kulturstöd på ca 15 mnkr och 11 utvecklingsstöd på 9,6 mnkr.
Storleken på ansökningarna rör sig i spannet mellan 350 tkr och 2,9 mnkr. Bland
de sökande finns både nya aktörer och aktörer som tidigare fått stöd. Beslut om
avslag och beviljade belopp under 350 tkr anmäls i tertialrapporterna.
Vid förra ansökningstillfället över 350 tkr beviljades 228 kulturstöd och 17
utvecklingsstöd. Av dessa beslutade kulturnämnden den 25 oktober 2012 om 49
kulturstöd om 68 mnkr och 1 utvecklingsstöd om 500 tkr. Övriga beslut fattades
på delegation.
För verksamhetsår 2013 har fram till 30 april totalt 522 kulturstöd och 70
utvecklingsstöd beretts och beslutats.
Stödnivån på kulturstöden ska spegla den publika verksamheten utifrån
bedömningsgrunderna konstnärlig kvalitet, målgruppsarbete och publik räckvidd,
delaktighet, jämställdhet och flerkulturellt perspektiv som sökande organisationer
planerar och presenterar för sökt period från 2013. I bedömningen ligger
tyngdpunkten på konstnärlig kvalitet. Stödnivån på utvecklingsstöden ska spegla
den långsiktiga effekten för Stockholms konst-, kultur och föreningsliv och hur
insatsen på ett tydligt sätt bidrar till effekter för fler aktörer än den sökande
organisationen. Då ingen av ansökningarna bedömdes möta kriterierna i tillräcklig
grad föreslås inga bifall.

Referensgrupp
Referensgruppen består av tio personer med kunskap inom olika sakområden.
Referensgruppen beslutades av kulturnämnden 2012.06.14 (dnr 6.1/2080/2012) och
sammanträdde den 25 april.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Antalet ansökningar om kulturstöd är fortfarande högt och nya aktörer hittar till
förvaltningens stödformer och ökar mångfalden i stadens kulturliv. Ansökningar
till utvecklingsstödet har i denna omgång varit mindre än förväntat och extra
kommunikationsinsatser behövs för att öka både antalet och kunskapen om
utvecklingsstödet.
Fokus på de ansökningar som föreslås beviljat stöd ligger på dans och musik.
Detta ligger i linje med kulturförvaltningens strävan om ökad balans mellan olika
konstformer.
I bilagda sammanfattningar finns detaljerad information och motiveringar för
förslagen nedan.

Förvaltningens förslag till beslut
Sökande kulturstöd

SÖKER

Söker för

Förslag 2013 Förslag

TOTALT

flerårigt

Total summa
för beslut

Stockholm International Jazz & Blues Festival

800 000 kr

oktober, 2013

700 000 kr

700 000 kr

Virpi Pakhinen Company

550 000 kr april-sept 2013

350 000 kr

350 000 kr

Re:Orient/ Roma Festival 2013

550 000 kr

sept-okt 2013

350 000 kr

350 000 kr

Jefta van Dinther

600 000 kr

2014-2016

200 000 kr

SR Berwaldhallen/Östersjöfestivalen

1 000 000 kr

augusti, 2013

900 000 kr

900 000 kr

SUMMA

3 500 000 kr

2 500 000 kr

2 900 000 kr

3 år

600 000 kr

Bilaga 1:
Sammanfattningar på de ansökningar som föreslås beviljas stöd.
Bilaga 2:
Sammanställning av ansökningar kulturstöd och utvecklingsstöd över 350 tkr med
sista ansökningsdatum 15 mars 2013

