A

Typ av stöd

B

Förening/aktör

1

Verksamhetsstö Drömlokalen Ideell Förening
d

C

D

E

F

Utbetalat stöd intäkter 2019 intäkter 2020 differens
2020
180 000,00
45 750,00
28 800,00 16 950,00

G

typ av intäkt,
störst först
Deltagaravgifter

H

I

utgifter

sökta
externa stöd
minskade lokalkostnader, nej
i övrigt oförändrade
kostnader

J

K

sökta krisstöd kommentarer
nej

Vi har haft samma kostnader. Vi har omarbetat verksamheten efter
omständigheterna. Vi pausade verksamheten under senvåren p g a pandemin
eftersom många av de som kommer till Drömlokalen tillhör riskgrupperna. Istället
började vi tidigare än vanligt efter sommarlovet, och lade in extra träffar under
hösten för att kompensera. Bortfall. Efter 5 nov och rekommendationerna som kom
då – pausade vi 2 veckor för att se hur allt utvecklade sig. När pandemin förvärrades
och vi var tvungna att fortsätta pausa valde vi att hitta nya sätt att fortsätta
verksamheten ändå, på distans. Skillnaden v g deltagaravgifterna beror på att flera
valde att pausa helt p g a Coronan.
Vi fick pausa hyreskostnaderna på Dieselverkstaden när vi blev tvungna att ställa in
den fysiska verksamheten, tack och lov
Som beskrivet ovan har vi kunnat hitta anpassning till det rådande läget samt hittat
lösningar för att kunna fortsätta med våra ungdomar. På distans. Så kommer vi även
fortsätta nu i januari-februari, till att börja med. Så snart det bara går drar vi igång
verksamheten fysiskt på plats i Dieselverkstaden.
*Verksamhetsstöd för 2021 beviljat (enhetens anm)

2

Verksamhetsstö Stiftelsen hobby och leksaksmuseum
d

300 000,00

265 000,00

95 000,00 170 000,00

Made by Aya

70 000,00

778 402,00

233 398,00 545 004,00

Verksamhetsstö Föreningen Fisksätra museum
d

300 000,00

Verksamhetsstö Boo Folketshus
d

300 000,00

Inträdesavgifter minskade lokal- och
inkl försäljning personalkostnader,
oförändrade övriga
kostnader

nej

Tillväxtverket 2020 började bra och vi räknade med att få vårt första normala år med intäkter runt
272 653 utbet 400 000 kr
Omställningsst
öd
* Verksamhetsstöd för 2021 beviljat (enhetens anm)
79 802 utbet
Kulturrådet
175 000 utbet

Försäljning av
verksamhet

nej

nej

3

Stora
projektstödet

minskade lokal och
personalkostnader,
oförändrat övriga
kostnader

4

-

-

0,00

minskade kostnader för
arvoden, övrigt
oförändrat

Made by Aya har sålt framför allt workshops, labb och i viss utsträckning material
för digitalt skapande till aktörer som i sin tur tagit ut avgifter.
Under 2020 hade vi blanda annat pga av coronan mycket mindre förfrågningar om
externa uppdrag. Är inte berättigade till statliga/regionala stöd.

* Stora projektstödet framflyttat till 2021 (enhetens anm)
Kulturrådet Museet har ingen anställd personal, arbetsstyrkan är uppdragstagare. På grund av
Riksantikvarieämbet 286 000 utbet effekterna av pandemin har vi inte kunnat arvodera enligt planerad budget och
et
följden av det blev drastiskt minskad arbetstid för två konstnärliga ledare, samt
300 000 utbet
andra planerade uppdragstagare.
Osher pro Suecia
96 000 utbet
* verksamhetsstöd för 2021 beviljat (enhetens anm)
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6

1 737 226,00

1 445 580,00 291 646,00

Deltagaravgifter
caféförsäljning
biljettintäkter
inträdesavgifter

oförändrat

nej

nej

Deltagaravgift avser minskat antal elever i kulturverksamhet pga pandemin.
Annan intäkt avser minskad caféförsäljning med anledning av att pandemin minskat
antalet kulturaktiviteter och därmed antalet besökare i huset.

*kompensation för uteblivna hyresintäkter 91 500, verksamhetsstöd för 2021
beviljat (enhetens anm)

A

B

Verksamhetsstö Fisksätra folkets hus
d

C

150 000,00

D

E

-

F

-

0,00

G

Har endast
hyresintäkter

H

oförändrat

I

Boverket
1 300 000 utbet

J

*kompensation för uteblivna hyresintäkter 114 500, verksamhetsstöd 2021 beviljat
(enhetens anm)
ej svarat före 27 jan

7
8

Verksamhetsstö St Eriks orkesterförening
d
Verksamhetsstö Föreningen Renqvists Verkstad*
d

15 000,00
300 000,00

0,00
29 600,00

1 360,00 28 240,00

Deltagaravgifter
visningar
försäljning

oförändrat

nej

nej

9

Verksamhetsstö Syskonen Kajsa och Olle Nymans
d
Kulturstiftelse

300 000,00

136 100,00

183 600,00 47 500,00

K

Nästan allt vi gör i Fisksätra Folketshus är med gratis inträde. Således har vi inte
Boverket/FH& tappat några intäkter från just detta.
P
Coronan har gjort det väldigt svårt på många sätt. Vi ser stor skillnad och kommer få
65 000 utbet mycket att jobba med framöver pga detta. Allt har inte visat sig än. Men vi ställer
om och försöker göra allt digitalt istället!

Deltagaravgifter
(kulturpeng)
försäljning
böcker, konst
biljettintäkter
inträdesavgifter

minskade
personalkostnader,
orförändrade lokal-,
försäkrings- och fasta
kostnader

nej

nej

Annan intäkt är visningar + försäljning av böcker. Vi kalkylerade med större intäkter
för 2020 eftersom vi jobbat med boklådan, därav 12 000 under det året.
Deltagaravgifter innebär kursdeltagaravgifter. Vi hade byggt ett nytt kursprogram
för 2020 där vi räknade med i alla fall 20 000 i intäkter men vi blev tvungna att lägga
ner hela kurssatsningen.
Vi har haft samma kostnader eftersom vi satsat på fler aktiviteter utomhus.
Vi har inte kunnat söka från regionen som vi tänkt eftersom regionen la ner sin
ansökningsperiod.
Vi hade planerat för två musikfester för att förankra verksamheten i närområdet. Vi
räknade med att intäkter och kostnader skulle gå jämt ut men vi förlorade
möjligheten att knyta nya kontakter och nätverk.
Vi tror det kommer att krävas mer av oss vad gäller marknadsföring detta
verksamhetsår 2021 för att signalera att verksamheten är igång. Situationen är ju
fortfarande osäker. Vi planerar ändå för att kunna genomföra vårt program med
start i vår men med stor satsning på utomhusaktiviteter.
Corona har också haft positiva effekter för oss eftersom vi valde att satsa större på
en gårdsutställning och utomhusverksamheter. Det blev uppskattad av våra
besökare så vi kommer fortsätta att utveckla utomhusdelen i vår verksamhet.

* 20 000 kr i planerad intäkt 2020, lagd på 2019 för jämförelse. Verksamhetsstöd
2021 beviljat (enhetens anm)
Våra intäkter för bokade visningar är halverade till följd av pandemin. Bokade
aktiviteter bokades under våren av. Vi har heller inte kunnat visa
museumet/bostaden för större grupper. Ett max.antal om 5 besökare sattes för att
säkerställa tillräckligt med avstånd.
Workshops för förskolebarn och skolklasser i samverkan med Dieselverkstaden
ställdes under hösten in till följd av Nacka kommuns reserestriktioner för skolbarn.
Två planerade utställningar under säsongen ställdes under våren in då utställande
konstnärer inte kunde medverka till följd av pandemin, bl.a pga riskgrupp.
*Extra stöd 200 000 kr 2020. Verksamhetsstöd 2021 beviljat (enhetens anm)
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A

B

Verksamhetsstö Teater Fredag
d

C

300 000,00

D

1 054 010,00

E

F

1 160 696,00 106 686,00

G

Gage
biljettintäkter

H

oförändrat, ökade
kostnader för
digitalisering

I

J

K

Ja, indraget pg a
Kulturrådet Teater Fredag turnerar runt om i Nacka, Stockholm och Sverige. Då säljer vi
inställd
250 000 utbet föreställningar med fast gage.
internationell turné
Under 2020 kunde vi inte göra sommarteater på Neglinge gård och inte heller
under julen pga pandemin. Biljettintäckterna har ju därmed försvunnit. Sammanlagt
har vi haft 60 inställda föreställningar, där en internationell turné till Edinburgh stod
för ca 40% av de inställda.
För att möta pandemin och ändå erbjuda arrangören något så har. Våra
föreställningar digitaliserats och detta har medfört stora kostnader (160000kr)
Pandemin har kostat mycket av våra resurser i form av fördubblad administration
och en tyngre arbetsprocess.
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Stora
projektstödet

Peter Schröder AB

100 000,00

1 161 046,00

106 981,00 1 054 065,00

biljettintäkter
sponsring

ökade personal och
Kulturrrådet
andra fasta kostnader,
90 000 utbet
minskade lokalkostnader

* verksamhetsstöd för 2021 beviljat (enhetens anm)
Kulturrrådet Biljettintäkterna har reducerats markant från föregående år pga av rådande
484 200 utbet restriktioner. Vi har löpande under höst/vinter fått betala tillbaka pengar för
uteblivna festivalbiljetter till betalande besökare. Vi har även haft en valmöjlighet
att outnyttjade biljetter ska vara giltiga för nästkommande festival (förhoppningsvis
2021) som lyckligtvis en del av våra köpare har valt som alternativ.
Annan intäkt 2019 består av sponsorer av tex mat och dryck, diverse
musikutrustning etc. Alla samarbeten 2020 blev pga corona-pandemin dessvärre
inställda.
Vi försökte att in i det sista vänta med att ställa in festivalen men till slut hade vi
inget val då rådande restriktioner hade max 50 pers tillåtna som publik och under
de premisserna är det ej ekonomiskt försvarbart att genomföra en festival med
tilltänkta tusentals besökare. Det bidrag vi har tilldelats har förbrukats av de
löpande kostnader som framgår i resultatrapporten.
*Projektstödet har förlängts till 2021 (enhetens anm)

12

Stora
projektstödet

Asp - Akademin för skapande
pedagogik*

200 000,00

27 000,00

7 250,00 19 750,00

biljettintäkter

oförändrat

nej

nej

Det var överhuvudtaget svårt att genomföra det vi hade planerat p g a Covid-19. Vi
funderade på om vi skulle skjuta på allt till 2021, men när smittotalen gick ned
under sommaren, beslutade vi oss för att ändå genomföra projektet som planerat.
När visningarna och workshops sedan skulle genomföras i oktober, var ändå antalet
personer begränsat som fick vistas i lokalerna, och p g a smittorisken gick det inte
att genomföra de övningar som var planerade, eftersom de innebar fysiska möten
och annat som innebar närhet till varandra. 5 filmvisningar gjordes på
Dieselverkstaden och på Boo Folkets Hus, med intressanta diskussioner efteråt,
men många som anmält intresse, vågade inte komma p g a rädsla för smitta. Vi har
sedan fått många påstötningar om att man hoppas på flera visningar när det åter är
möjligt.
Vi planerar att ha nya visningar och workshops så snart pandemin har lagt sig,
kanske med hjälp av vaccineringen, och förhoppningsvis då till hösten 2021.
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97 500,00

41 000,00 56 500,00

NAV:scen

20 000,00

Stora
projektstödet
Stora
projektstödet

Interim Kultur AB

90 000,00

0,00

ej svarat före 27 jan

100 000,00

0,00

kompensation för uteblivna hyresintäkter 110 000, ej svarat före 27 jan

14
15
16

Älta Kulturförening

minskade
personalkostnader,
oförändrade övriga
kostnader

nej

nej

* estimerad intäkt 2020. Har ej ansökt om förlängd projekttid (enhetens anm)
* har redovisat utbetalat projektstöd (enhetens anm)

Stora
projektstödet

A

B

C

40 000,00

D

E

66 052,00

F

25 202,00 40 850,00

G

H

medlemsavgifter oförändrat
kommunalt
bidrag

I

nej

J

nej

K

Stora
projektstödet

Nacka Riksteaterförening

* Har återbetalat ej använt projektstöd för 2020 (enhetens anm)

Stora
projektstödet
Stora
projektstödet
Stora
projektstödet
Stora
projektstödet

Truls Nord

130 000,00

0,00

ej svarat före 27 jan

Stockholms Teateria AB

110 000,00

0,00

ej svarat före 27 jan

Stiftelsen Kulturmiljövård (HAMN)

10 000,00

0,00

ej svarat före 27 jan

Nacka församling

15 000,00

Stora
projektstödet
Stora
projektstödet

LajvVerkstaden Sverige ekonomisk
förening
Ideella föreningen Ocean

75 000,00

17
18
19
20

696 612,00

70 998,00 625 614,00

21
22

120 000,00

Deltagaravgifter minskade
kollekt/julbasar personalkostnader,
inträdesavgifter orförändrade lokal och
försäkringskostnader

nej

nej

0,00
-

-

0,00

behöver ej svara, utomkommunal aktör
oförändrat

nej

nej

Vi var i fasen av att repetera och jobbade med att sätt ihop scener när vi var
tvungna att avbryta på grund av pandemiläget. Vår samarbetspartner Boo Folkets
Hus och Nacka Dans och Teater har hela tiden varit så generösa med att stötta oss
med lokal och varit flexibla när vi behövt ändra våra planer. Vi har inte fått något
annat ekonomiskt stöd för detta projekt än från Nacka Kommun. Vi drabbas på så
sätt att det blir ett inkomstbortfall som vi båda räknat med under våren då vi väljer
att pausa projektet ytterligare
Det är också svårt att i nuläget fastställa premiären och efterföljande gästspel. Vi
har för närvarande pausat dialogen med de olika scenerna i Nacka som t.ex
Diselverkstaden och Fisksätra Folketshus, eftersom att ingen vet när det kan tänkas
återgå till ett normalt läge i samhället igen. Premiären var planerad till Boo Folkets
hus, men då det tragiskt brann ned i höstas kommer premiärscenen nu bli en
annan. Så fort läget börjat lätta planerar vi att fastställa premiär plats med
efterföljande spelningar i Nacka kommun.
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* Stora projektstödet framflyttat till 2021 (enhetens anm)

