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Kulturförvaltningen
Enheten för kulturstöd

Handläggare
Johanna Karlsson
Telefon: 08 508 31 937

Till
Kulturnämnden
2017-12-12

Stöd till lokalförvaltande organisationer

Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar om stöd till lokalförvaltande organisationer
för 2018 enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

31 077 000 kronor som grundstöd
3 187 925 kronor som kompensationsstöd för nolltaxa
2 970 075 kronor som medel för senare fördelning
850 000 kronor till nya fleråriga grundstöd
800 000 kronor som investeringsstöd
365 000 kronor som medel för administration och utveckling
Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Robert Olsson
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Chef kulturstrategiska staben

Sammanfattning
I tjänsteutlåtandet redovisar kulturförvaltningen sitt förslag till stöd
till lokalförvaltande organisationer 2018 samt de kriterier och
överväganden som förvaltningen bygger förslaget på. I bilaga 2 ges
en fördjupad information om de enskilda stödmottagarna samt
motiveringar till förvaltningens ställningstaganden.
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UTLÅTANDE
Ärendet och dess beredning
Ärendet har beretts inom kulturstrategiska staben i samarbete med
administrativa staben och i dialog med lokalhållare och
fastighetsägare. För bedömningar av ansökningar har även en
referensgrupp bestående av fem personer med relevanta
kompetenser bidragit. Dessa är:
Namn

Avdelning

Kompetens

Jiasi Maciel
Per-Olof Thörnquist
Elisabeth Aquilonius
Julia Persson
Daniel Lindfors

Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen
Stadsledningskontoret

Kultur
Lokaler
Programverksamhet
Ekonomi
Föreningsliv och
social hållbarhet

Bakgrund
Syfte med stödet
Huvudmotivet för stadens stöd till lokalförvaltande organisationer
är att tillgodose föreningslivets, kulturlivets och stockholmarnas
behov av lokaler för att förverkliga demokratiska mål i samhället. I
detta syfte ingår att främja publik kulturverksamhet i hela staden.
De av staden stödda kulturlokalerna ska kännetecknas av hög
kvalitet avseende både verksamhet och organisatorisk förmåga och
vara anpassade till medborgarnas efterfrågan.
Stödkonstruktion
Stödet innehåller ett grundstöd, ett investeringsstöd samt ett
kompensationsstöd för nolltaxeupplåtelse. Kompensationsstödet
uppgår till 75 kr/timme och baseras på redovisning av föregående
års upplåtelse. Grundstödet kan beviljas för ett, två eller tre år.
Villkor för flerårigt grundstöd är att den sökande organisationen kan
presentera en trovärdig flerårig plan, vision och budget.
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Riktlinjer
I stödets riktlinjer, beslutade av kulturnämnden 2014, anges att
kulturförvaltningen ska beakta bland annat följande kriterier:
- Volymen på lokaluthyrning till föreningsliv och andra
brukare.
- Volymen på upplåtelsen till 0-taxegrupper och
subventionerade grupper.
- Omfattning och kvalitet på lokaler, service och
mötesfaciliteter.
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Lägesfaktor avseende geografi, kommunikationer och tillgång
till alternativa möteslokaler.
Förmåga att driva verksamheten effektivt och i god
administrativ ordning.
Utvecklingsmöjligheter avseende ekonomi och verksamhet.

Utfall för verksamhetsåret 2017
För verksamhetsåret 2017 beviljade kulturnämnden stöd till 28
ideella organisationer för att driva lika många lokaler på olika
platser i staden. Kulturnämnden beviljade stöd till verksamheterna
om 33 390 000 kronor (grundstöd, investeringsstöd och
kompensationsstöd), därtill beviljades stöd för investeringar i
lokalerna med 1 956 306 kronor (medfinansiering till stöd från
Boverket). Övriga kostnader om 1 900 000 omfattar skolersättning,
bokningskostnader och utvecklingsmedel för stödområdet.
Stödområdets totala budget var 37 498 000 kronor.
Nyckeltal och analys för 2017 (avräkningsdatum 2017-10-19)
- Antalet bokade timmar i bokningssystemet har ökat med
13 procent mellan 2016 och 2017 från 151 000 timmar
till 171 000 timmar.
- Antalet bokade timmar för nolltaxade grupper har ökat
med 9 procent från 38 200 timmar till 42 000 timmar.
- Antalet deltagare/deltagartimmar har ökat med cirka 5
procent mellan 2016 och 2017. Beräkningarna görs
utifrån bokförda deltagare i bokningssystemet och
verksamheternas redovisningar samt uppskattningar av
deltagare vid kultur- och utbildningsprogram. Det är
deltagare på öppna kulturprogram och betalande
besökare som representerar ökningen.
Särskilda satsningar 2017
I budget för 2017 beslutades om 1 956 306 kronor för fördelning
senare under verksamhetsåret. Medlen har använts för
medfinansiering av tre stöd från Boverket.
Nya samlingslokaler
Nio nya organisationer har ansökt om att etablera samlingslokaler
sedan det blev möjligt 2014. För perioden 2014-2017 har tre
samlingslokaler tillkommit: Föreningen Folkkulturcentrum i
Hjorthagens kulturhus, Folkets Husby i Husby Träff och förra året
beviljades föreningen Folk i Skärholmen stöd.
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Fleråriga beslut
För fem lokalförvaltande organisationer utgår redan beslutade
fleråriga stöd om totalt 6 350 000 kronor för 2018. Det är
föreningen Mäster Olofsgården, föreningen Timmermansgården,
föreningen Folkkulturcentrum, stiftelsen Birkagården och Årsta
folketshusförening.
Inriktning och uppdrag för 2018
I kulturnämndens budget för 2018 anges att stadens stöd till
samlingslokaler ska fortsätta att utvecklas.
Grundstöd
Grundstödet ska bygga en ekonomisk bas för en lokalförvaltande
organisation men det behöver i regel kompletteras med andra
intäkter. För 2018 har verksamheterna sammanlagt ansökt om
34 861 000 kronor i grundstöd. Förslag för grundstöd för 2018
innebär att femton verksamheter får höjt grundstöd, tolv
verksamheter får oförändrat och en verksamhet får sänkt stöd.
Flertalet höjningar är mindre beloppsändringar och är motiverade av
att verksamheterna ökat deltagandet, genomfört lyckosamma
verksamhetsförändringar eller uppvisar ambitiösa och
genomförbara planer på förändringar i syfte att nå nya målgrupper.
Höjningar

Tre verksamheter föreslås höjningar av grundstödet med större
belopp, mer än 100 000 kr. Det är Rinkeby Folkets hus,
Bagarmossens Folkets Hus och Åsö föreningsråd.
Rinkeby Folkets Hus höjs med 350 tkr med motiveringen:
Kulturförvaltningen bedömer att verksamheten är särskilt viktig för
stadsdelen och det lokala förenings- och kulturlivet. Det är en av de
verksamheter som har flest deltagarbesök per år och verksamheten
har en stor andel nolltaxagrupper såsom barn och unga. Under året
har ett förändringsarbete påbörjats i Rinkeby Folkets Hus. En ny
lokalt förankrad styrelse med god representativitet och bredd visar i
sin ansökan att man har en god förståelse för de utmaningar som
finns. På kort tid har nya samarbetspartners knutits till föreningen
och styrelsearbetet har resulterat i en rad ansökningar och
beskrivningar av visioner och framåtanda.
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Bagarmossens Folkets Hus höjs med 325 tkr med motiveringen:
Visioner och målsättningar som beskrivs i ansökan bedöms som
relevanta och genomförbara. Föreningens kulturarrangemang visar
att det finns variation och att flera arrangemang bedöms innovativa
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samt verksamheten utgör en angelägen infrastruktur för
kulturaktörer. Kulturförvaltningen bedömer det angeläget att stötta
utvecklingsarbetet och skapa goda förutsättningar för framtiden
genom ett förstärkt grundstöd. Ett stärkt grundstöd bör ge
förutsättningar för föreningen att bibehålla en nivå av högt
deltagande samt ett utvecklat kulturellt innehåll.
Åsö föreningsråd (Pumpan) höjs med 150 tkr med motiveringen:
Åsö föreningsråd är en välskött och väl fungerande mötesplats med
god förankring i lokalområdet. Pumpan är den samlingslokal som
flest grupper av personer med funktionsvariationer besöker.
Föreningsrådet arbetar aktivt för att nå en mångfald av grupper och
organisationer. Kulturförvaltningen bedömer att ett treårigt förstärkt
grundstöd innebär att föreningsrådet med långsiktighet kan utveckla
samverkan med lokalsamhället och upprätthålla den höga
beläggningsgraden av lokalerna.
Sänkning

Alviks kulturhusförening föreslås sänkt grundstöd med 58 000 kr
med följande motivering. Kulturförvaltningen bedömer att
verksamheten i stor utsträckning främjar mötet mellan människor
och olika grupper i samhället och är en väl fungerande mötesplats
som den är utformad idag. En utmaning för verksamheten är att
kunna tillgodose både det lokala kulturlivets ibland spontana behov
och de regelbundna verksamheter som bokar lokaler. Föreningen
har annonserat att man under 2018 kommer att förändra
verksamheten genom att minska öppethållandet och i högre
utsträckning rikta sig mot betalande kunder på dagtid.
Nya samlingslokaler

Nya sökanden för verksamhetsåret 2018 är:
 C.off (Östermalm)
 Sköndals Allaktivitetshus (Farsta)
 Park Älvsjö (Älvsjö)
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Föreningen Sköndals allaktivitetshus har för första gången
inkommit med en ansökan om att bli en lokalförvaltande
organisation. Allaktivitetshus har funnits sedan flera år och drivs
med ett litet stöd från stadsdelsförvaltningen och i övrigt ideella
krafter. Föreningen vill ta steget att utöka programverksamheten
och utvecklas till en samlingslokal för det lokala föreningslivet och
medborgare i olika åldrar. Fastighetsägaren Stena Fastigheter har
bedömt att verksamheten är viktig för området och därmed får
föreningen driva verksamhet i lokalerna utan hyres- eller

Tjänsteutlåtande
Dnr 6.1/2763/2017
Sida 6 (12)

driftskostnader. Föreningen har under 2017 tecknat ett femårigt
hyresavtal. Föreningen ansöker om 650 000 kr för att anställa en
verksamhetsledare som bland annat ska utveckla samverkan mellan
olika aktörer i området samt vara ett stöd för föreningsutveckling.
Föreningen har ansökt om verksamhetsutvecklingsbidrag hos
Boverket för att upprusta lokalerna, installera fiber för internet samt
tillgänglighetsåtgärder.
Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd upa, Park Folkets Hus,
äger en fastighet i stadsdelen Älvsjö. 2018 är föreningen redo att
öppna lokalerna för fler föreningar och har ansökt om stöd som
lokalförvaltande organisation. Föreningen ansöker om 297 000 kr i
grundstöd och investeringsstöd för att utveckla scen. Föreningen
avser även att skicka in ansökan till Boverket. Verksamheten är ung
och i sin uppstartsfas och ambitionen är att utveckla huset till en
mötesplats med inriktning på filmvisningar för lokalsamhället.
C.off är en oberoende, icke vinstdrivande organisation för
utveckling och utbyte för kulturaktörer med fokus på dans och
koreografi. I sina lokaler på Östermalm prövar föreningen genom
denna ansökan att utveckla sin verksamhet som samlingslokal.
Kompensationsstöd
Kompensationsstödet är en ersättning för nolltaxeupplåtelse.
Ersättningen för upplåtelse till nolltaxade grupper uppgår till 75
kronor per timme. Underlaget för beräkningen av nolltaxetimmar
kommer från Inter-Book, idrottsförvaltningens bokningssystem och
utdraget görs i oktober med ett prognostiserat resultat för
verksamhetsåret 2017. Upplåtelsen 2017 för nolltaxade grupper
utgör cirka 42 000 timmar av den samlade lokalupplåtelsen på
171 000 timmar, ca 25 procent.
Investeringsstöd
Nio verksamheter har ansökt om investeringsstöd till ett belopp om
2 198 500 kr. Efterfrågade investeringar är fastighetsåtgärder,
teknisk upprustning eller inventarieinköp. Se mer information under
förvaltningens förslag till beslut.
Fleråriga stöd
Åsö föreningsråd föreslås treårigt stöd för perioden 2018-2020.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
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Verksamheter som ansöker om medfinansiering till Boverkets
stöd till allmänna samlingslokaler
Nedanstående verksamheter har i sin ansökan skrivit att de avser att
senast den 30 november 2017 ansöka om stöd av Boverkets
investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Föreningen
Folkkulturcentrum, Maria-Högalids föreningsråd, Nya Rågsveds
Folkets Husförening, Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd upa,
Rinkeby folketshusförening, Spånga medborgarhusförening,
Medborgarhuset Trappan, Kista Träffs föreningsråd och Alviks
kulturhusförening. Kulturförvaltningen återkommer till
kulturnämnden med förslag till kommunal medfinansiering.
Jämställdhetsanalys
Vid bedömning av stöd till lokalförvaltande organisationer är
jämställdhet en av bedömningsgrunderna. Beskrivning av
respektive sökandes styrelsesammansättning efterfrågas i ansökan.
Medborgarundersökningen 2017 visar att män och kvinnor upplever
tillgången till mötesplatser likvärdig. En kartläggning av
lokalförvaltande organisationers arbete mot hot, övergrepp och
sexuella trakasserier visar att av 25 svarande uppger nitton att de
arbetar aktivt med dessa frågor. Samma kartläggning visar att åtta
organisationer av 25 känner till att verksamheten har utsatts för hot,
övergrepp eller sexuella trakasserier vid något tillfälle.
Stadens prioriterade stadsdelsområden
Med detta förslag råder en jämn fördelning mellan prioriterade och
övriga stadsdelsområden (17 371 tkr) och övriga stadsdelar
(17 694 tkr). Antalet lokaler är också jämn, det finns 15
lokalförvaltande organisationer i de prioriterade stadsdelarna och 15
finns i övriga stadsdelsområden. Prioriterade stadsdelar är EnskedeÅrsta-Vantör, Farsta, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista,
Skärholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta.
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Förvaltningens förslag
Fördelning av anslagets poster
1. 31 077 000 kronor som grundstöd
2. 3 187 925 kronor som kompensationsstöd för nolltaxa
3. 2 970 075 kronor som medel för senare fördelning
4. 850 000 kronor till nya fleråriga grundstöd
5. 800 000 kronor som investeringsstöd
6. 365 000 kronor som medel för administration och utveckling
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Grundstöd 2018

Grund-stöd 2017

Grundstöd Skillnad

Tabell över förslag tillgrundstöd.

ABF (Tensta Träff)

1 500

1 460

40

Alviks kulturhusförening (Alviks
medborgarhus)

1 440

1 498

-58

Bagarmossens folketshusförening
(Bagarmossens Folkets Hus)

1 600

1 275

325

Byggnadsföreningen Älvsjö med
omnejd (Park Folkets Hus)
Farsta föreningsråd (Farsta gård)
Folkets Husby (Husby Träff)

297
1 150
900

1 150
900

297
0
0
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Föreningen Folk (Röda Korset i
Skärholmen)

600

500

100

Föreningen Folkkulturcentrum
(Hjorthagens kulturhus)

800

800

0

Föreningen Jakobsberg gård
(Jakobsbergs gård)

600

570

30

Föreningen Midsommargården
(Midsommargården)

1 000

900

100

Föreningen Mäster Olofsgården
(Mäster Olofsgården)

1 450

1 450

0

Föreningen Skeppsholmsgården
(Skeppsholmsgården)

950

950

0

Föreningen Södergården
(Södergården)

1 400

1 400

0

Föreningen Timmermansgården
(Timmermansgården)

1 350

1 350

0

Husby hantverkshus ideella
förening (Husby gård)

750

750

0

Hägerstensåsens
medborgarhusförening
Järva folkets park (Eggeby gård)
Kista SC KFUK-KFUM (Akalla by)

710
880
600

710
880
590

0
0
10

1 400

1 350

50

Kristinehovs malmgårds
ekonomiska förening (Kristinehovs
malmgård)

700

650

50

Maria-Högalids föreningsråd
(Hartwickska huset)

500

490

10

Medborgarhusföreningen Trappan i
Vällingby (Trappan)
Nya Rågsveds Folkets hus

1 100
1 700

1 000
1 700

100
0

Rinkeby Folketshusförening
(Rinkeby Folkets Hus)
Sköndals allaktivitetshus

1 850
500

1 500

350
500

550

500

50

1 850

1 850

0

900
850
1 200
31 077

900
700
1 200
28 973

0
150
0
2 104

Kista Träffs föreningsråd (Kista
Träff)

Spånga medborgarhusförening
(Spånga Folkan)
Stiftelsen Birkagården
(Birkagården)
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Årsta Folketshusförening (Årsta
Folkets Hus)
Åsö föreningsråd (Pumpan)
Östermalms föreningsråd
SUMMA
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Medel för senare fördelning

Förvaltningen föreslår att 2 970 075 kronor reserveras för senare
fördelning bland annat som kommunal medfinansiering i
verksamheternas ansökningar till Boverket.
Investeringsstöd

Förvaltningen föreslår att investeringsstöd beviljas med 700 000 kr
till nio olika organisationer enligt nedanstående tabell:
Sökande lokal

Sökt stöd

Förslag (kr)

Åtgärd

2018 (kr)
Bagarmossens

300 000

250 000

Folkets hus
Jakobsbergs gård

Delfinansiering av filmteknisk utrustning

25 000

25 000

Uppgradering av PAanläggning och
brudparsstolar till
muslimska bröllop

Husby konst &

40 000

40 000

hantverksförening
Kristinehovs

utrustning
235 000

50 000

malmgårds för.
Hägerstensåsens

Utställningsteknisk

Teknisk utrustning,
ljud och video.

50 000

50 000

Inventarier

238 500

100 000

Inventarier

Park Älvsjö

30 000

30 000

Upprustning av scen

Föreningen

55 000

55 000

Dansgolv och

medborgarhus
Östermalms
föreningsråd

Midsommargården
Spånga

hörselslinga
200 000

100 000

medborgarhusföreni
ng
Summa
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700 000

Fiberinstallation
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Fleråriga beslut

Treårigt stöd för perioden 2018- 2020 föreslås för följande
verksamhet:
Sökande

Lokal

Åsö föreningsråd

Pumpan

Belopp per år
850 000 kr

Administration och utveckling

Budget för administration och utveckling beräknas till 365 000 och
avser kostnader för bokningsadministration, extern revision samt
kompetensutvecklingsinsatser med målet att verksamheterna ska nå
nya målgrupper.
Nya samlingslokaler

Förvaltningen föreslår att Sköndals allaktivitetshus beviljas
grundstöd om 500 000 kronor för 2018 och att Park Älvsjö beviljas
stöd om 297 000 kr för 2018.
Avslag

Förvaltningen föreslår avslag för föreningen c-off. Motiveringen är
att föreningens ambitioner inte i tillräcklig utsträckning möter
förvaltningens förväntningar på vilka volymer av deltagare som en
samlingslokal bör omfatta. Kulturförvaltningen bedömer att
verksamheten håller hög konstnärlig kvalitet och är angelägen för
kulturaktörer inom området. Däremot bedömer förvaltningen att
verksamheten har en låg lokal förankring, relativt få deltagare och
besökare samt ett geografiskt läge som är relativt välförsett med
möteslokaler.
Särskild hantering av stöd

Kulturförvaltningen föreslår att stöd till ABF hanteras i särskild
ordning. Eftersom utvecklingen av Campus Tensta är i sin
planeringsfas och under året pågår ombyggnationer av fastigheten
är det osäkert hur omfattande verksamhet som kan bedrivas. Då
förutsättningarna att bedriva en helårsverksamhet är högst oklara
föreslår förvaltningen att utbetalningen sker i två steg där det andra
steget villkoras av att verksamhetens planer går att genomföra.
Förvaltningen föreslår att halva stödet betalas ut efter beslut och att
resterande belopp utbetalas efter ny prövning i juni 2018.
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Särskild satsning

Förvaltningen föreslår särskilt ettårigt stöd (100 000 kr) för Nya
Rågsveds Folkets Hus. Stödet är riktat till insatser som prövar
etablering av en medborgardriven mötesplats i Högdalen.
Bilaga 1.
Förslag till fördelning 2018
Tabell
Bilaga 2.
Fördjupad information om de enskilda stödmottagarna samt
motiveringar till förvaltningens ställningstaganden
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