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Till följd av de sociala distanseringsåtgärder som rekommenderats av Folkhälso
myndigheten som ett led i allas vårt gemensamma arbete för att bekämpa
Coronapandemin har många kulturverksamheter drabbats av utebliven publik,
uteblivna deltagare och uteblivna projekt, vilket oundvikligen har lett till att
deras ekonomiska villkor försämrats kraftigt. Vi har inom kommunen ett antal
kulturverksamheter som utöver de stöd kulturnämnden fördelar för deras
fortsatta drift är beroende av inkomster som de erhåller genom biljettförsäljning/
inträdesavgifter och deltagaravgifter och/eller på projektbasis med finansiering
från andra parter. Det är viktigt att vi agerar skyndsamt för att erbjuda ett särskilt
ekonomiskt stöd som kan säkerställa att sådana verksamheter klarar sina löpande
kostnader och kan planera och utveckla sina aktiviteter inför 2021, detta i syfte
att säkerställa att verksamheterna finns kvar när pandemitrycket lättar och
medborgarna kan återvända till dem som publik, deltagare, och medverkande.
Kultur- och Fritidsdirektör Anders Mebius ges i uppdrag att inleda dialog med
verksamheter uppfyllande de kriterier som anges nedan under Avgränsning i syfte
att till Kulturnämnden komma med förslag på beslut baserade på följande förslag
till kompensation för det ekonomiska bortfallet som Nackas kulturverksamheter
drabbas av pga. Coronapandemin. Förslagsvis ska för sådan kompensation gälla
som villkor att verksamheten a) kan redovisa att man planerat verksamheter som
uteblivit på grund av pandemin och b) kan redovisa att man har löpande kostnader
som behöver täckas. Det föreslagna stödet är att uppfatta som ett tillfälligt krisstöd
och inte ett projekt- eller verksamhetsstöd. Då behov av detta stöd i flera fall kan
tänkas vara akut vill vi påpeka att skyndsamhet är av yttersta vikt.
Ersättning för uteblivna biljettintäkter, inträdesavgifter och
deltagaravgifter
Ekonomiskt stöd till verksamheter i syfte att täcka upp för uteblivna intäkter från
verksamhetens publik och deltagare. Stödet kan exempelvis baseras på erhållna
intäkter som respektive verksamhet kan redovisa för föregående år (2019).
Ersättning för uteblivna/uppskjutna projektstöd från annan part än
Nacka Kommun
Ekonomiskt stöd till verksamheter i syfte att täcka upp för projektstöd som uteblivit
helt eller skjutits upp på obefintlig tid då projekten i fråga inte kunnat genomföras
på grund av pandemin.
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Avgränsning
I syfte att ge Kultur- och Fritidsdirektören ett ändligt uppdrag som kan genom
föras inom rimlig tid vill vi föreslå att utredningen ska omfatta minst sådan
kulturverksamhet som uppfyller följande kriterier:
a.

Verksamheten beviljades under 2020 antingen Stora projektstödet eller
Verksamhetsstöd av Nacka kommun, eller annat ekonomiskt stöd som kan
anses motsvara den graden av investering från kommunens håll, och

b.

Verksamheten har befintliga löpande kostnader som den kan redovisa och
på begäran uppger att den behöver hjälp med, och

c.

Verksamheten ska vara av stabil, kontinuerlig och konstnärlig karaktär,
bedrivas på professionell nivå och ha stor betydelse för Nackas kulturliv
(samma krav som för verksamhetsstöd).

Återbetalning
Som villkor för krisstöd ska gälla att eventuellt stöd som inte används, eller som inte
används för de avsedda syftena, ska återbetalas.
Yrkanden
Vänsterpartiet yrkar därmed att:
–

Kultur- och Fritidsdirektören kontaktar verksamheter som uppfyller
kriterierna under Avgränsning ovan för att fråga dem om behov av något av
ovan beskrivna krisstöd föreligger

–

Kultur- och Fritidsdirektören i samarbete med verksamhet som uppger att
sådant behov föreligger, och med stöd i sådan verksamhets redovisning
av sådant behov, gör en bedömning av hur omfattande krisstöd som är
motiverat i varje enskilt fall

–

Kultur- och Fritidsdirektören utreder hur Kulturnämnden kan frigöra
medel för att dela ut de krisstöd som identifierats som motiverade

–

Kultur- och Fritidsdirektören återkommer till Kulturnämnden med förslag
på beslut
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