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Fördelning av utvecklingsstöd till det fria
kulturlivet
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta i enlighet
med bilagda förslag om utvecklingsstöd.

Sammanfattning
I föreliggande tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen underlag
till beslut om utvecklingsstöd till det fria kulturlivet.
I denna omgång har 6 ansökningar om utvecklingsstöd med
anspråk på 5 077 tkr inkommit. 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 avdelningschef.
Förvaltningen har på delegation beviljat stöd om 75 tkr till en
utvecklingsinsats i denna ansökningsomgång.
Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om sammanlagt
3 000 tkr kronor i utvecklingsstöd till 2 ansökanden. Beslutet
omfattar 1 500 tkr för budgetår 2014 och 1 500 tkr för 2015.
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Kulturdirektör
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Ärendets beredning
Ärendet har handlagts inom den kulturstrategiska staben på
kulturförvaltningen. Förslagen har beretts i samråd med externa
referenspersoner beslutade av kulturnämnden. Till grund för
förslag till beslut ligger kulturnämndens mål och riktlinjer.

Bakgrund
Sedan implementeringsåret 2012 fördelar kulturförvaltningen
kultur- och utvecklingsstöd enligt riktlinjer som beslutades i
nämnden 2011-11-08. Varje år genomför förvaltningen 11
ansökningstillfällen i olika beloppsintervall. Två av dem rör
belopp över 350 tkr och beslutas av kulturnämnden.
 Utvecklingsstöd
Utvecklingsstödet har fokus på särskilda utvecklingsinsatser med
långsiktiga effekter inom områden som teknik,
kompetensutveckling, etablering av verksamhet eller förstudier.
Syftet med utvecklingsstödet är att satsa på strukturer och
kompetens som leder till en förstärkt konstnärlig upplevelse,
förbättrad ekonomisk bärkraft, ökad tillgänglighet och nya
samarbeten. Stödnivån på utvecklingsstöden ska spegla den
långsiktiga effekten för Stockholms konst-, kultur och
föreningsliv. En viktig bedömningsgrund är hur insatsen bidrar
till effekter för fler aktörer än sökande organisation.
 Referensgruppens syfte och uppdrag
Kulturnämnden inrättade 2012 en referensgrupp för att förstärka
bedömningen. Syftet är att få en mer nyanserad bild och
fördjupad bedömning av ansökningarna. Kulturförvaltningen
engagerar totalt 10 erfarna referenspersoner med kompetens inom
olika konstområden och olika kvalitetsaspekter.
Referenspersonerna är med sin kompetens och erfarenhet
rådgivande i bedömningen av ansökningar och arbetar
konstområdesövergripande. Det nya, förstärkta arbetssättet, tar
tydligare utgångspunkt i de målsättningar som kulturstödet ska
uppnå samt förstärker kravet om likabehandling.
 Öppna Hus
Under 2014 erbjuder kulturförvaltningen 10 öppna hus i
Kulturhuset, Farsta, Skärholmen, Tensta och Husby. På öppet hus
ges information om olika stöd samt en möjlighet för sökanden att
diskutera sin ansökan. Fram till och med oktober har
kulturförvaltningens handläggare genomfört 170 samtal på 8
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öppna hus. Under hösten har förvaltningen påbörjat ett samarbete
med Kulturrådet som också deltagit på öppet hus. I december
genomförs öppet hus även med andra bidragsgivare.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Stockholm har ett rikt kulturliv. Dess vitalitet och ambitioner om
både konstnärlig och publik utveckling syns i ansökningarna.
I denna omgång har 6 ansökningar om utvecklingsstöd med
anspråk på 5 077 tkr inkommit. 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 avdelningschef.
Förvaltningen har på delegation beviljat stöd om 75 tkr till en
utvecklingsinsats i denna ansökningsomgång.
Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om sammanlagt
3 000 tkr kronor i utvecklingsstöd till 2 ansökanden. Beslutet
omfattar 1 500 tkr för budgetår 2014 och 1 500 tkr för 2015.
För mer detaljerad information om ansökningarnas innehåll och
förvaltningens bedömning se bilaga 1, Sammanfattningar av
utvecklingsstödsansökningar.

Förvaltningens förslag till beslut
Nedan redovisas förvaltningens förslag till beslut om
utvecklingsstöd över 350 tkr.
Sökande utvecklingsstöd
Judiska församlingen - Bajit
Sökande utvecklingsstöd
Stiftelsen Berättarministeriet

Förslag 2014
1 500 000
Förslag 2015
1 500 000

Totalt
1 500 000
Totalt
1 500 000

