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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr KUN 2020/144

Kulturnämnden

Politikerinitiativ om krisstöd för kulturverksamheter
Politikerinitiativ den 21 december 2020 av Jan Salomonsson (V)
Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar redovisningen och förklarar med noteringen politikerinitiativet
färdigbehandlat.
Sammanfattning av ärendet
I politikerinitiativet föreslås att det görs en utredning kring coronapandemins effekter på
kulturaktörer och behovet av ett krisstöd.
Kultur- och fritidsenheten har gjort en enklare översyn bland kulturaktörer som mottagit
verksamhetsstöd och stora projektstödet 2020 och jämfört intäkter mellan åren 2019 och
2020 samt samlat information om vilka externa stöd de sökt och mottagit. Enhetens
bedömning är att behovet av ytterligare stöd är mycket olika bland kulturaktörer i Nacka
kommun. Om de har kunnat anpassa sin verksamhet och sina kostnader beror till stor del
på vilket sätt aktören är organiserad.
Det saknas utrymme i nuvarande budget att omfördela medel för att täcka ett nytt
krisstöd. En mindre del, där kulturstödet ingår, kan vid behov omdisponeras men att
omvandla kvarstående medel för kulturstöd till krisstöd kommer medföra att flera
kulturverksamheter blir helt utan kulturstöd 2021 och annan planerad verksamhet måste
omprioriteras eller skjutas på framtiden.
Förslagen i politikerinitiativet
Jan Salomonsson (V) yrkar att:
1. Kultur- och fritidsdirektören kontaktar verksamheter som uppfyller kriterierna
för att fråga dem om behov av nedan beskrivna krisstöd föreligger.
2. Kultur- och fritidsdirektören i samarbete med verksamhet som uppger att sådant
behov föreligger, gör en bedömning av hur omfattande krisstöd som är motiverat
i varje enskilt fall.
3. Kultur- och fritidsdirektören utreder hur kulturnämnden kan frigöra medel för att
dela ut de krisstöd som identifierats som motiverade.
4. Kultur- och fritidsdirektören återkommer till kulturnämnden med förslag på
beslut.
Enhetens utredning och bedömning
I politikerinitiativet föreslås att enheten får i uppdrag att utreda behovet av krisstöd för
att kompensera uteblivna intäkter under 2020 till följd av coronapandemin.
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Utredningen ska omfatta följande verksamheter:
 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
 Verksamheten har befintliga löpande kostnader som den kan redovisa och på
begäran uppger att den behöver hjälp med, och
 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).
Med krisstöd avses följande:
 Ersättning för uteblivna biljettintäkter, inträdesavgifter och deltagaravgifter
Ekonomiskt stöd till verksamheter i syfte att täcka upp för uteblivna intäkter från
verksamhetens publik och deltagare.
 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.
Enhetens utredning
Enheten har gjort en enklare översyn och bett verksamheter som erhållit kulturstöd enligt
ovan att återrapportera hur deras intäkter och utgifter påverkats av coronapandemin samt
vilka externa stöd de sökt och mottagit. Av 22 tillfrågade verksamheter har 15 inkommit
med svar. Se bilaga 1, Svar från kulturverksamheter.
Översyn angående ersättning för uteblivna biljettintäkter, inträdesavgifter och
deltagaravgifter samt kostnader för lokaler, personal
Av de femton svarande verksamheterna uppger tio att de har minskade intäkter 2020
jämfört med 2019. Intäkterna består utöver ovan angivna också av försäljning från
caféverksamhet samt böcker och konst, sponsring, gage och kommunalt bidrag.
Två verksamheter uppger att de normalt inte har några intäkter enligt ovan och således
har oförändrade intäkter.
Två verksamheter uppger att de har ökade intäkter 2020 jämfört med 2019. Ökningen
beror bland annat på ökad försäljning av böcker och konst, samt att en del verksamhet
kunnat genomföras i större omfattning än vanligt.
Sex verksamheter uppger att de har helt oförändrade kostnader för lokaler, personal,
försäkringar och andra fasta kostnader. Övriga verksamheter uppger olika kombinationer
av minskade eller oförändrade personalkostnader till följd av minskad eller inställd
verksamhet, minskade lokalkostnader samt ökade övriga kostnader till exempel för
digital teknik. Flera av verksamheterna som inte har egna lokaler och/eller anställd
personal har kunnat påverka sina löpande kostnader.

3 (4)

Vid en eventuell bedömning av nivå på krisstöd för varje enskild verksamhet behöver
denna göras individuellt och i vissa fall kan ett krisstöd inte bli aktuellt trots att en
verksamhet rapporterar minskade intäkter.
Slutsatsen är att behovet av ytterligare stöd är mycket individuellt bland kulturaktörer i
Nacka kommun. Om de har kunnat anpassa sin verksamhet och sina kostnader beror till
stor del på vilket sätt aktören är organiserad och om de hyr tillfälligt eller har mer
permanenta lokaler. Aktörernas externa projekt- eller verksamhetsstöd har i de flesta fall
inte påverkats.
Översyn angående ersättning för uteblivna/uppskjutna projektstöd från annan part än
Nacka Kommun.
Fyra verksamheter uppger att de har sökt projekt- eller verksamhetsstöd från annan part
än Nacka kommun, tre av dessa har fått sitt stöd utbetalat som beslutat. En verksamhet
har fått indraget stöd pga inställd internationell turné.
I utredningen ställdes även frågan om verksamheten sökt något av de regionala krisstöd
som erbjudits och fem verksamheter uppger att de sökt och mottagit krisstöd från bland
annat, Kulturrådet, Skatteverket, Boverket, Region Stockholm och Tillväxtverket.
Tilläggas kan att sänkta arbetsgivaravgifter också berört samtliga kulturaktörer med
avlönad personal.
Slutsatsen är att det är förhållandevis få verksamheter som söker och erhåller externa
projekt och/eller verksamhetsstöd av de som söker kulturstöd från Nacka kommun,
utbetalning av dessa har i de flesta fall inte påverkats av coronapandemin. Det är också
förhållandevis få som sökt de krisstöd som finns, men de som sökt har beviljats stöd. Det
är tveksamt att Nacka kommun ska ta ansvar för att kompensera för externa parters
stödformer och beslut kring dessa. Dock kan utbetalda externa krisstöd vara relevanta att
ta med i en bedömning kring behov av krisstöd för den enskilda verksamheten. Enhetens
bedömning är också att fler aktörer borde kunna söka och få de krisstöd som erbjuds av
statliga och regionala organisationer.
Utredning om möjligheter att frigöra medel i nämndens budget
På grund av att kulturnämndens internbudget för 2021 minskat i förhållande till 2020
finns inget utrymme i nuvarande budget att omfördela medel för att täcka ett nytt
krisstöd. Nämndens budget är i stor utsträckning bunden i avtal, hyror och checksystem.
En mindre del, där kulturstödet ingår, kan vid behov omdisponeras men att omvandla
kvarstående medel för kulturstöd till krisstöd kommer medföra att flera
kulturverksamheter blir helt utan kulturstöd 2021 och annan planerad verksamhet måste
omprioriteras eller skjutas på framtiden.
Slutligen kan nämnas att ingen begäran om krisstöd har inkommit till nämnden.
Kulturnämndens åtgärder för att underlätta för kulturaktörer under 2020
Kulturnämnden har under 2020 beslutat om ett antal åtgärder för att underlätta för
verksamheter med kulturstöd.
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Fortlöpande dialog och möjliggörande av anpassad och ändrad verksamhet, för
verksamheter med verksamhetsstöd.
Verksamheterna informeras om att Nacka kommun kommer att acceptera
uppkomma kostnader inom projekt som är kopplade till evenemang som inte
genomförs på grund av att de ställts in eller har flyttats fram.
(Verkställighetsbeslut kommunicerat via mail 2020-03-24.)
Möjlighet att förlänga projekttiden och behålla utbetalat kulturstöd, Stora
projektstödet, till kommande budgetår. (Verkställighetsbeslut kommunicerat via
mail 2020-10-26.)
Kompensation till kulturhusen för uteblivna hyresintäkter, dnr KUN 2020/85
(berör Fisksätra Folkets Hus, Boo Folkets Hus och Älta kulturförening som
utöver kulturstöd även har lokalupplåtelseavtal)
Slopade avbokningsavgifter i kulturhus och samlingslokaler. Dnr KUN 2020/52
och FRN 2020/45

Verksamheter med verksamhetsstöd har fått förnyat stöd för 2021.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Det saknas utrymme i nuvarande budget att omfördela medel för att täcka ett nytt
krisstöd. Nämndens budget är i stor utsträckning bunden i avtal, hyror och checksystem.
En mindre del, där kulturstödet ingår, kan vid behov omdisponeras men att omvandla
kvarstående medel för kulturstöd till krisstöd kommer medföra att flera
kulturverksamheter blir helt utan kulturstöd 2021 och annan planerad verksamhet måste
omprioriteras eller skjutas på framtiden.
Konsekvenser för barn
Konsekvenserna för barn är snarare kopplat till att verksamhet behövt ställas in på grund
av coronapandemin under 2020.
Handlingar i ärendet
Politikerinitiativ den 21 december 2020 av Jan Salomonsson (V)
Tjänsteskrivelse, Svar gällande politikerinitiativ om krisstöd till kulturverksamheter
2021-01-18
Bilaga 1, Svar från kulturverksamheter
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