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§5
Fördelning av utvecklingsstöd till det fria kulturlivet
Dnr 6.1/5148/2014
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från ordförande Roger Mogert
(S), Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP):
1. att besluta enlighet med förslaget till fördelning av kulturstöd
2. att besluta att ytterligare en fördelning görs av nämnden i
början av 2015, utifrån budgeten för 2015
3. att anföra följande
Det aktuella förslaget till fördelning utgår ifrån 2014 års budget och
det nuvarande modellen för fördelning.
Budgeten för 2015 som kommer att beslutas av kommunfullmäktige i
december innehåller mer resurser som kan användas inom kulturstödet.
Vi finner det mycket angeläget att öka stödet till det fria kulturlivet och
anser att de extra resurser som tillförs för 2015 ska finnas med i
fördelningen så snart som möjligt. Det är viktigt att detta sker så snart
som möjligt, eftersom stödet avser 2015 och de ansökande
verksamheterna måste planera årets verksamhet, som för många
innefattar lokaler och personal. Vi anser att befintliga ansökningar ska
kunna användas som underlag. Mottagare av sedan tidigare beviljade
treåriga stöd bör även finnas med som tänkbara mottagare av ökat stöd
för 2015, varför underlag kring dessa skall tas fram.
Hela modellen för kulturstöd kommer att utvärderas i början av 2015
och en översyn av riktlinjerna kommer att göras.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2014-11-14. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt följande:
- att besluta i enlighet med bilagda förslag om
utvecklingsstöd
Sammanfattning
I föreliggande tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen underlag till
beslut om utvecklingsstöd till det fria kulturlivet.

Drottninggatan 30
Box 16113
103 22 Stockholm
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

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.
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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.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från Roger Mogert m.fl (S), Ann Mari
Engel (V) och Mats Berglund (MP) (se beslutet).
2) Rasmus Jonlund m.fl (F) och Arba Kokalari m.fl (M) föreslår
att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förslag från Roger Mogert m.fl. (S), Ann Mari Engel
(V) och Mats Berglund (MP).
Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M) anmäler till
nämnden att FP och M avstår från att delta i beslutet, vad gäller andra
att-satsen i beslutet.
Reservation

Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande:

Särskilt uttalande lämnas av Rasmus Jonlund m.fl. (FP), Arba Kokalari
m.fl. (M), med instämmande av Cecilia Önfelt (C) enligt följande:
Det är positivt att kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att
bevilja fler fleråriga stöd. Möjligheten att ha stöd för perioder
överstigande ett verksamhetsår ökar kontinuiteten för mottagarna
av stöd och leder till att en större del av de från nämnden anslagna
medlen kan gå till den konstnärliga publika verksamheten snarare
än administration.
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Vi ser med stor oro på den revidering av kulturstödet som
avviserats i och med finansborgarrådets förslag till budget för 2015.
Det reformerade kulturstödet, som antogs i stor majoritet i
kulturnämnden 2011, har gjort kulturnämndens bidragsgivning till
det fria kulturlivet mer transparent, stärkt principen om armlängds
avstånd, ökat kontinuiteten i stödgivningen, ökat flexibiliteten,
gynnat nya samarbeten och öppnat stadens kulturstöd för nya
sökande.

