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2021-02-24
TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr KUN 2021/23

Kulturnämnden

Ansökan om projektstöd från Fisksätra Museum,
Röster i 28 hus (arbetstitel)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att inkommen ansökan om projektstöd handläggs i samband
med övriga ansökningar om stora projektstödet efter 1 april 2021.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Fisksätra museum har inkommit med en ansökan om projektstöd på 200 000
kr för ett projekt med syfte att dokumentera effekter av coronapandemin i Fisksätra.
Föreningen kan enligt riktlinjerna för kulturstöd inte söka stora projektstödet då de
beviljats verksamhetsstöd. Då utrymme saknas att bevilja bidrag utöver budgeten för
kulturstöd, föreslås att ansökan handläggs om budgetutrymme finns när övriga
ansökningar om stora projektstödet handlagts och medel reserverats i budget för
kommande ansökningar av lilla projektstödet.
Ärendet
Föreningen Fisksätra Museum har inkommit med en ansökan om 200 000 kr i
projektstöd för ett projekt med syfte att dokumentera och undersöka coronapandemins
effekter på människor och samhälle i Fisksätra. Projektet omfattar lokal research,
konstnärlig dokumentation och gestaltning. Framtagande av ett virtuellt webbarkiv och
en publik utställning som kan visas både i Fisksätra och på andra platser i Nacka och
Sverige.
Föreningen Fisksätra Museum är en ideell förening som huserar i en lägenhet vid
Fisksätra torg. Museet arbetar som kulturpolitiskt laboratorium i Fisksätra och alla
program är gratis. Museet har nu i drygt tio år utvecklat ett flertal konstnärliga projekt,
samarbeten med Fisksätrabor och professionella konstnärer/olika konstarter, lokala och
icke-lokala.
Enhetens bedömning
Fisksätra Museum har beviljats 250 000 kr i verksamhetsstöd av kulturnämnden för
2021 (KUN 2020/136). Projektet i denna ansökan beskrivs i Fisksätra Museums
verksamhetsplan för 2021 som ett planerat projekt som inte inkluderas i
verksamhetsstödet.
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Enligt gällande bidragsregler för kulturstöd (Dnr KUN 2016/60) så kan en verksamhet
som beviljats verksamhetsstöd inte söka stora projektstödet under samma år. De kan
söka lilla projektstödet på upp till 25 000 kr.
Kulturnämnden har möjlighet att bevilja bidrag utanför budgeterade kulturstöd om det
finns överskott i kulturnämndens budget. Då sådant överskott saknas kan inkommen
ansökan inte handläggas enskilt utan måste handläggas inom befintlig budget för
kulturstöd.
Budgeten för kulturstöd 2021 uppgår till 3 126 975 kr och fördelas på verksamhetsstöd,
stora projektstödet omgång 1 och 2, samt lilla projektstödet. Av budgeten har 1 970 000
kr utbetalats i verksamhetsstöd (Dnr KUN 2020/108) och 615 000 kr som stora
projektstödet omgång 1 (DNR KUN 2020/109). I budgeten kvarstår 541 975 kr att
fördela för stora projektstödet omgång 2 som söks senast den 1 april samt lilla
projektstödet som kan sökas löpande under året fram till 31 december.
Skulle det efter handläggning av samtliga ansökningar kvarstå medel i budgeten för
kulturstöd, så är det att föredra att dessa kan fördelas ut till verksamhet för Nackaborna,
och att enheten i dessa fall kan motivera om undantag från till exempel ovan nämnd
riktlinje bör göras.
Att avvakta all sådan fördelning till 31 december 2021 anses inte nödvändigt då det
genom tidigare års fördelningar bör gå att göra en uppskattning av hur mycket medel
som bör reserveras för kommande ansökningar av lilla projektstödet.
Det är enhetens förslag att för denna ansökan invänta att handläggningen av samtliga
ansökningar om stora projektstödet omgång 2 är genomförd och i samband med det
bedöma om budgetutrymme finns att bevilja ansökan om bidrag.
Ekonomiska konsekvenser
Inkommen ansökan handläggs inom ramen för kulturnämndens budget för kulturstöd.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut har inga konsekvenser för barn.
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Bidragsansökan projektstöd, Föreningen Fisksätra Museum, 2021-02-24
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