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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr KUN 2020/147

Kulturnämnden

Politikerinitiativ om stöd till kulturaktörer
Politikerinitiativ den 21 december 2020 av Päivi Dahlin (NL)
Förslag till beslut
Kulturnämnden fattar följande beslut.
1. Kulturnämnden noterar redovisningen och förklarar med noteringen
politikerinitiativet som färdigbehandlat.
2. Kulturnämnden ger kultur- och fritidsdirektör i uppdrag att genomföra en
översyn av riktlinjerna för kulturstöd under 2021 för att utreda om det finns
behov av en revidering.
Sammanfattning av ärendet
I politikerinitiativet föreslås en utredning om ytterligare stöd till mindre kulturaktörer
och möjligheten till ett mer långsiktigt stöd till kulturaktörer i Nacka.
Kultur- och fritisenheten har gjort en enklare översyn av kulturaktörers behov av
ytterligare ekonomiskt stöd och bedömningen är att behovet av ytterligare stöd till
mindre kulturaktörer ser olika ut. Det saknas utrymme i kulturnämndens nuvarande
budget att erbjuda ytterligare kulturstöd.
Att erbjuda ett mer långsiktigt kulturstöd, över flera år, skulle vara gynnsamt för de
etablerade kulturaktörerna men medföra att nämnden riskerar att inte ha täckning för
beslutade medel om budgetutrymmet ändras. Kulturnämnden uppdrar åt kultur- och
fritidsdirektör att utreda om kulturstöden behöver revideras.
Förslagen i politikerinitiativet
Nackalistan föreslår till kulturnämnden
● Att skyndsamt undersöka behovet av ytterligare ekonomiskt stöd hos mindre
kulturutövare
● Att göra en långsiktig planering för olika kulturaktörer i kommunen
Enhetens utredning och bedömning
I politikerinitiativet föreslås att kultur- och fritidsenheten undersöker behovet av
ytterligare stöd till mindre kulturaktörer samt möjligheten att främja långsiktig planering
för kulturaktörer i kommunen.
Då politikerinitiativet inte specificerar vilka kulturaktörer som är att anse som mindre, så
har denna utredning omfattat samtliga kulturaktörer som kan söka kulturstöd i Nacka
kommun.
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Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15
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Utredning om att skyndsamt undersöka behovet av ytterligare ekonomiskt stöd hos
mindre kulturutövare
Kultur- och fritidsenheten har i samband med ett politikerinitiativ gällande krisstöd
(KUN 2020/144) gjort en enklare översyn av behovet av ytterligare stöd med anledning
av coronapandemin hos samtliga mottagare av Stora projektstödet och Verksamhetsstöd
2020. Aktörernas intäkter och utgifter har jämförts mellan åren 2019 och 2020 samt om
deras möjligheter till externa stöd har påverkats av coronapandemin.
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. Enhetens bedömning är också att fler aktörer borde kunna söka och få de
krisstöd som erbjuds av statliga och regionala organisationer.
Utredning om att göra en långsiktig planering för olika kulturaktörer i kommunen
De kulturstöd för kulturaktörer som kulturnämnden tillhandahåller är:
 Verksamhetsstöd på upp till 300 000 kr och söks en gång per år.
 Stora projektstödet på upp till 200 000 kr och som kan sökas två gånger per år.
 Lilla projektstödet på upp till 25 000 kr och som kan sökas löpande under året.
Gemensamt för riktlinjerna i nämndens kulturstöd är att de avser att ge finansiellt stöd
för verksamhet som på olika sätt riktar sig till medborgare i Nacka. Inget av nämndens
kulturstöd har som syfte att täcka enbart en verksamhets fasta kostnader. Däremot kan
kulturaktörer som söker kulturstöd räkna in sina fasta kostnader i den verksamhets- eller
projektbudget de presenterar i ansökan. En kulturaktör beviljas inte kulturstöd för till
exempel lokalhyra om de inte bedriver en verksamhet som är öppen för medborgare att
ta del av.
I riktlinjerna för verksamhetsstödet beskrivs ”Verksamhetsstödet syftar till att ge
kulturaktörer som producerar och/eller förmedlar kultur i Nacka möjlighet till långsiktig
planering och förutsättningar för att driva och utveckla sin verksamhet.
Verksamhetsstöd kan beviljas kulturaktörer som är professionellt verksamma inom
konst- och kulturområdet och som bedriver en kontinuerlig verksamhet i Nacka.” Stödet
är ettårigt och ingen garanti för fortsatt stöd kommande år ges.
Att möjliggöra en mer långsiktig planering för aktörerna skulle kunna göras genom att
justera riktlinjerna så att Verksamhetsstöd kan sökas för mer än ett år i taget och att
Stora Projektstödet eventuellt kan sökas parallellt med ett flerårigt verksamhetsstöd. En
sådan justering kräver en utredning kring riktlinjerna för samtliga kulturstöd.
Kulturnämndens åtgärder för att underlätta för kulturaktörer under 2020
Kulturnämnden har under 2020 tillämpat ett antal åtgärder för att underlätta för
verksamheter med kulturstöd.
 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
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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.)
Slopade avbokningsavgifter i kulturhus och samlingslokaler. Dnr KUN 2020/52
och FRN 2020/45
Kulturaktörer med verksamhetsstöd har fått förnyat stöd för 2021. (KUN
2020/108)

Kultur- och fritidsenhetens bedömning är att behovet av ytterligare stöd till kulturaktörer
ser väldigt olika ut, då de verkar utifrån väldigt individuella förutsättningar. På grund av
att kulturnämndens budget för 2021 minskat i förhållande till 2020 finns inget utrymme i
nuvarande budget att fördela medel för att täcka ytterligare stöd till kulturaktörer.
Nämndens budget är i stor utsträckning bunden i avtal, hyror och checksystem och
endast en del, där kulturstöden ingår, kan vid behov omdisponeras och effekterna på
annan planerad verksamhet måste utredas ytterligare.
Att bevilja verksamhetsstöd över flera år innebär att nämndens budget för kulturstöd blir
bunden över flera budgetår och möjligheten att ta hänsyn till förändrat budgetutrymme
minskar och nämnden riskerar att inte ha täckning i budgeten för beslutade medel. Det
kan också försvåra för nya aktörer att få ta del av stöd från kommunen.
En utredning kring behovet av revidering av nämndens stödformer inom befintlig budget
är möjlig att göra och är något som enheten har planerat. Riktlinjerna är senast
reviderade 2016 (KUN 2016/60).
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Det saknas utrymme i nuvarande budget att fördela medel för att täcka ytterligare stöd
till kulturaktörer. Nämndens budget är i stor utsträckning bunden i avtal, hyror och
checksystem och endast en del, där kulturstöden ingår, kan vid behov omdisponeras och
effekterna på annan planerad verksamhet måste utredas ytterligare.
Ett förlängt verksamhetsstöd minskar möjligheten att ta hänsyn till förändrat
budgetutrymme och nämnden riskerar att inte ha täckning i budgeten för beslutade
medel.
Konsekvenser för barn
Inställd verksamhet på grund av coronapandemin har påverkat barn som haft mindre
kulturverksamhet att delta i eller ta del av och är inte direkt kopplat till de stöd som
verksamheterna kunnat ta del av.
Handlingar i ärendet
Politikerinitiativ den 21 december 2020 av Päivi Dahlin (NL)
Tjänsteskrivelse, Svar gällande politikerinitiativ om stöd till kulturaktörer 2021-01-26

4 (4)

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Sabina Plomin
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten

