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Kulturnämnden 2021-06-15

§11
Stöd till det fria kulturlivet. Förslag från 400 tkr
Dnr 6.1/1475/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag om
stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang enligt
tabell 4 i kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-06-04.
Sammanfattning

Tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningens förslag till beslut om
stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang. Förslaget
är i linje med de analyser förvaltningen har gjort av behov inom
stadens fria kulturliv, geografiska och infrastrukturella satsningar
samt stöd till verksamheter för barn och unga. Förvaltningen
föreslår nämnden att fatta beslut enligt förvaltningens förslag om
stöd för 2021, 2022 och 2023. Förslaget till beslut omfattar stöd
till totalt elva aktörer varav en föreslås flerårigt stöd.
Intentionsbeslutet för flerårigt stöd gäller under förutsättning att
den verksamhet som presenterats i ansökan fullföljs och att
budgetutrymmet för 2023 medger stöd. Uppföljning och ny
prövning kommer att ske. I denna ansökningsomgång inkom
totalt 53 ansökningar. 6 ansökningar har bifallits på delegation.
36 ansökningar har fått avslag eller har dragits tillbaka av
sökande.
Nämndens tidigare intentionsbeslut för fleråriga stöd uppgår för
budgetår 2022 till 700 tkr (Dnr 6.1/2890/2019) samt 4 000 tkr för
2022 och 4 000 tkr för 2023 (Dnr 6.1/2930/2020). Nämnden har
även fattat beslut om fleråriga stöd inom det gamla
kulturstödssystemet som löper över 2022 och uppgår till 1 905
tkr (Dnr 6.1/215/2019).
Tabell 3. Nedan visas en sammanställning av förslag till bifall av
nämnden i denna sökomgång fördelat på budgetår.
Förslag till nämnden
Stöd till konstnärlig produktion
och kulturarrangemang
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

2021

2022

1 800 000

7 050 000

Nytt flerårigt stöd med
intentionsbeslut
SUMMA

1 800 000

2023

500 000

500 000

7 550 000

500 000
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Den samlade bedömningen av respektive ansökan och
motiveringar för förslag till bifall framgår av bilaga 1.
Lista över delegationsbeslut framgår av bilaga 2.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
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