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Svar på skrivelse med anledning av
anmälan av fördelning av bonus
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras genom detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V) framför i en
skrivelse till kulturnämnden synpunkter på bonussystemet.
Synpunkterna omfattar kritik mot systemet som uppfattas
ineffektivt och ovärdigt och man ifrågasätter om det uppfyller sitt
syfte. I skrivelsen önskar skribenterna en grundlig utvärdering av
systemet.
Bonussystemet premierar de fria kulturaktörer som fått
verksamhetsstöd och ökat sina egna intäkter och barn- och
ungdomspubliken de senaste två åren.
2013 var sista året som det var möjligt att genomföra en
fördelning enligt den modell som kulturnämnden fattade beslut
om 2007-12-04, Dnr: 003/4272/2007. Inför 2014 har
förutsättningarna för urval och beräkningsgrund förändrats på
grund av övergången från verksamhetsstöd till kulturstöd.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till ett reviderat
bonussystem. ”Reviderat system för bonusfördelning till de fria
kulturverksamheterna” Dnr 6.1/1233/2014. Beredningen har vägt
in slutsatserna i ”Rapport utvärdering Växtpengar” Dnr 1.1/4736/
2010, nämndens beslut om bonussystemet Dnr 003/4272/2007
samt riktlinjerna för kulturstödet.
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Underlag för beslut
Skrivelse med anledning av anmälan av fördelning av bonus.
2013-09-15 från Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V)

UTLÅTANDE
Ärendet
Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V) framför i en
skrivelse till kulturnämnden synpunkter på bonussystemet.
Synpunkterna omfattar kritik mot systemet som uppfattas
ineffektivt och ovärdigt och man ifrågasätter om det uppfyller sitt
syfte. I skrivelsen önskar skribenterna en grundlig utvärdering av
systemet.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kulturstrategiska staben.

Förvaltningens synpunkter
Bonussystemet är en del inom incitamentsstrukturen (Växtpengar
för kultursektorn) och premierar de fria kulturaktörer som fått
verksamhetsstöd och ökat sina intäkter och
barn/ungdomspubliken de senaste två åren.
I förvaltningens uppdrag ingår att fördela bonus till de fria
kulturaktörerna en gång per år. 2013 var sista året som det var
möjligt att genomföra en fördelning enligt den modell som
kulturnämnden fattade beslut om 2007-12-04, Dnr:
003/4272/2007. Inför 2014 har förutsättningarna för urval och
beräkningsgrund förändrats på grund av att övergången från
verksamhetsstöd till kulturstöd nu är helt genomförd. Denna
förändring har bidragit till att en revidering av systemet är
nödvändig för att en fördelning ska kunna genomföras.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till ett reviderat
bonussystem. ”Reviderat system för bonusfördelning till de fria
kulturverksamheterna” Dnr 6.1/1233/2014. Beredningen har vägt
in slutsatserna i ”Rapport utvärdering Växtpengar” Dnr 1.1/4736/
2010, nämndens beslut om bonussystemet Dnr 003/4272/2007
samt riktlinjerna för kulturstödet.
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Förslaget läggs till kulturnämnden för beslut 2014-03-20

Bilaga:
Skrivelse från Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V)
med anledning av anmälan av fördelning av bonus.

