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§5
Stöd till Kulturdirekt 2015
Dnr 6.1/5402/2014
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
- att godkänna förvaltningens förslag om stöd till
Kulturdirekt för 2015 med 1,3 mnkr.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2014-11-14.
Sammanfattning
I ansökan för 2015 söker Kulturdirekt om 1,3 mnkr. Förvaltningen
föreslår ett stöd om 1,3 mnkr för fortsatt drift och utveckling som
resurscentrum för kommunikation och marknadsföring för de fria
kulturlivet. Den föreslagna stödnivån motiveras av att Kulturdirekt har
ambitionen att satsa på ökad synlighet av det lokala kulturutbudet i
stadens stadsdelar.
Kulturdirekts huvudsyfte är att underlätta mötet mellan Stockholms
kulturarrangörer och dess publik/besökare. Ansökan 2015 avser medel
för fortsatt drift och utveckling av verksamheten, vars kärna är att göra
information om kulturutbudet tillgängligt på webben och i sociala
medier, i stadsrummet i form av affischering samt erbjuda
biljettförmedling vid egen disk i Kulturhuset/Stadsteatern.
Verksamhetsplanen för 2015 omfattar en medveten strategi för att
utveckla synligheten av kulturaktörernas utbud dels på webben men
och också i det offentliga rummet som i tunnelbanan, på bussar,
digitala skyltar och utomhusaffischering. Strategin omfattar också en
ökad närvaro i stadsdelarna. Långsiktig målsättning är att alla
stadsdelar ska ha ett intresse i att Kulturdirekt aktivt arbetar för att
synliggöra det lokala kulturlivet för närområdets invånare och tillresta
besökare. I början av 2015 lanseras den nya hemsidan som med sitt
utvecklade kalendarium erbjuder utökade möjligheter för att
synliggöra det lokala kulturlivet. Verksamheten skapar nytta för många
kulturaktörer och hjälper dem att nå ut till fler. Intresset för
Kulturdirekt ökar för varje år. Antalet medlemmar har sedan 2011 ökat
med 108 % från 120 till 250.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt kulturförvaltningens förslag till beslut (se beslutet).
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Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen
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Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens
förslag.
Särskilt uttalande:

Särskilt uttalande lämnas av Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Arba
Kokalari m.fl. (M) enligt följande:
Under vår tid i majoritet lyckades vi göra stora satsningar på att
kulturen ska nå fler, med det uttalade syftet att få kulturen att
växa och ta större plats i samhället. Vi införde ett helt program
för att skapa incitament för tillväxt i kultursektorn. Vi skapade
ett bonussystem, där den som nådde en större publik fick en
extra tilldelning på toppen av det kvalitetssäkrade grundstödet.
Av de växtpengar vi avsatte skapade vi en fond för nyskapande
kultur, tillika resurscentrum för kultur och näringsliv, i form av
Innovativ kultur.
Skapandet av Kulturdirekt, också med hjälp av växtpengarna,
var en del av våra ambitioner att göra det lättare för den som inte
redan har nära till kulturen, att komma i kontakt med kulturella
uttryck. Kulturdirekt samlar hela stadens fria kulturliv på en och
samma plats. Genom till exempel gemensam annonsering,
kalendarium, ett nyhetsbrev och ett eget bemannat
informationscenter i Kulturhuset Stadsteatern får det fria
kulturlivet tillgång till en gemensam marknadsföringskanal. Det
är roligt att se att Kulturdirekt fortsätter att etableras som en
naturlig mötesplats mellan kulturaktörerna och publiken.
Sådana samarbeten behöver vi se mer av, här liksom i övriga
landet.
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