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Till
Kulturnämnden

Nya riktlinjer och bedömningsgrunder för
utvecklingsstöd
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att godkänna
reviderade riktlinjer för Utvecklingsstöd enligt detta
tjänsteutlåtande med bilaga.

Sammanfattning
I ärendet föreslår kulturförvaltningen nya riktlinjer för
Utvecklingsstödet som även omfattar kulturella och konstnärliga
innovationer. Bakgrunden är att stödformen Innovativ Kultur
avvecklas i sin nuvarande form och att innovationer istället ska
kunna ingå den redan befintliga stödformen. I en analys av hur
kulturella innovationer främjas på ett ändamålsenligt och
administrativt effektivt sätt ser förvaltningen fördelar med ett
reviderat Utvecklingsstöd som omfattar även kulturella och
konstnärliga innovationer. Förutom att lägga till ett kriterium i
detta syfte innehåller förslaget också omformuleringar av stödet
för att underlätta för sökande.
Stödet kan ges till insatser som antingen:
 Främjar och stimulerar förnyelsearbete, utforskande och
experiment inom kulturlivet.
 Leder till samarbeten och/eller spridning av
kulturupplevelser till fler.
 Har tydliga inslag av kulturell och konstnärlig förnyelse.
Utvecklingsstödet föreslås kunna sökas för uppgradering,
kompetensutveckling, etablering, förstudier samt innovation eller
annan utvecklingsinsats enligt detta tjänsteutlåtande, samt bilaga.

Robert Olsson
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Chef kulturstrategiska staben

Underlag för beslut
Riktlinjer för utvecklingsstöd respektive riktlinjer för
projektansökan Innovativ kultur.
stockholm.se
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UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på kulturstrategiska staben.

Bakgrund och syfte
Innovativ kultur
Innovativ Kultur skapades som en del av den incitamentsstruktur
som infördes 2008. Syftet med incitamentsstrukturen var att på
olika sätt stimulera kulturlivet till förnyelse och ökade egna
intäkter. Särskilt syfte med Innovativ Kultur var att främja och
stimulera förnyelsearbetet inom kulturlivet och samarbetet mellan
kulturliv, näringsliv och forskning.
Under perioden 2008-2014 drevs Innovativ Kultur av extern
utförare och därefter av kulturförvaltningen. Från 2013
utvecklades verksamheten i regional samverkan med Stockholms
läns landsting och ett antal kommuner i länet.

Utvecklingsstöd
Utvecklingsstödet har sedan det infördes 2012 varit ett
infrastrukturellt stöd med fokus på särskilda utvecklingsinsatser
med långsiktiga effekter inom områden som teknik,
kompetensutveckling, etablering av verksamhet eller förstudier.
Syftet med utvecklingsstödet har varit 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 av ett projekt för Stockholms konst-, kultur
och föreningsliv. En viktig bedömningsgrund är hur insatsen
bidrar till effekter för fler aktörer än sökande organisation.

Förslag till uppdatering av utvecklingsstödet
Kulturförvaltningen föreslår att Utvecklingsstödet
fortsättningsvis är ett engångsstöd som i ännu högre grad än
tidigare har en innovativ inriktning. Stödet ges till insatser som
antingen:




Främjar och stimulerar förnyelsearbete, utforskande och
experiment inom kulturlivet.
Leder till samarbeten och/eller spridning av
kulturupplevelser till fler.
Har tydligt inslag av kulturell och konstnärlig förnyelse.
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Stöd kan sökas för:








Teknikuppgradering eller utveckling av konstnärliga
tekniker (uppgradering av nödvändig teknisk utrustning
för att kunna genomföra ett konstnärligt program
respektive utveckling/nyskapande av arbetsmetoder,
tekniker och/eller annat arbetsmaterial).
Kompetensutveckling (samordnad, kompetensstärkande
insats för flera aktörer inom områden som ekonomi,
marknadsföring, distribution, logistik, jämställdhet eller
mångfald).
Etablering av verksamhet, nätverk eller koncept.
Idéutveckling eller förstudier fristående från produktion.
Innovation eller annan utvecklingsinsats:
- Konstnärliga experiment med tidsbegränsad
försöksverksamhet.
- Insatser som utvecklar konstnärliga metoder,
processer och nätverk.
- Förnyelse av produktionsform, arbetssätt och/eller
organisering.

Kommentar till förslaget
I en analys av hur kulturella innovationer främjas på ett
ändamålsenligt och administrativt effektivt sätt ser förvaltningen
fördelar med ett reviderat Utvecklingsstöd som omfattar även
kulturella och konstnärliga innovationer. Förutom att lägga till ett
kriterium i detta syfte innehåller förslaget också omformuleringar
av stödet för att underlätta för sökande.

Kommunikation
Förvaltningen planerar att informera och guida dem som arbetar
med kulturella och konstnärliga innovationer till
Utvecklingsstödet. De reviderade riktlinjerna kommuniceras och
intresserade aktörer inbjuds till rådgivning och information på de
Öppna Hus som förvaltningen har en gång i månaden.
Information om stödet kommer vara tillgänglig på både stadens
och Innovativ Kulturs hemsida samt på facebook.
Utvecklingsstödet föreslås att även fortsättningsvis bedömas av
den befintliga referensgruppen som del i handläggningsarbetet.
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Tidplan
Riktlinjer för Utvecklingsstöd kan revideras direkt efter
kulturnämndens beslut och börja gälla från och med
ansökningsomgången som har inlämning senast den 4 mars.
Bilagor
1. Förslag till nya riktlinjer
2. Gällande riktlinjer

