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Kulturstöd 2020, stora projektstödet omgång 1 och 
verksamhetsstöd  
 

Förslag till beslut 
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja: 
a. 300 000 kronor i kulturstöd, verksamhetsstöd till Boo folkets hus 
b. 300 000 kronor i kulturstöd, verksamhetsstöd till Föreningen Fisksätra museum 
c. 300 000 kronor i kulturstöd, verksamhetsstöd till Föreningen Rehnqvists verkstad 
d. 15 000 kronor i kulturstöd, verksamhetsstöd till S:t Eriksorkesterförening 
e. 300 000 kronor i kulturstöd, verksamhetsstöd till Stiftelsen Hobby- och 
leksaksmuseum  
f. 300 000 kronor i kulturstöd, verksamhetsstöd till Syskonen Kajsa och Olle Nymans 
Kulturstiftelse 
g. 300 000 kronor i kulturstöd, verksamhetsstöd till Teater Fredag 
h. 200 000 kronor i kulturstöd, stora projektstödet till Asp- Akademin för skapande 
pedagogik 
i. 180 000 kronor i kulturstöd, stora projektstödet till Drömlokalen, ideell förening 
j. 150 000 kronor i kulturstöd, stora projektstödet till Fisksätra folkets hus 
k. 70 000 kronor i kulturstöd, stora projektstödet till föreningen Made by Aya 
l. 90 000 kronor i kulturstöd, stora projektstödet till Interrim Kultur AB 
m. 40 000 kronor i kulturstöd, stora projektstödet till föreningen Nacka kammarorkester 
n. 40 000 kronor i kulturstöd, stora projektstödet till Nacka Värmdö riksteaterförening 
o. 20 000 kronor i kulturstöd, stora projektstödet till föreningen NAV: scen 
p. 100 000 kronor i kulturstöd, stora projektstödet till Peter Schröder AB 
q. 130 000 kronor i kulturstöd, stora projektstödet till [personuppgift borttagen], enskild 
firma 
r. 30 000 kronor i kulturstöd, stora projektstödet till Älta centrum företagarförening 
s. 100 000 kronor i kulturstöd, stora projektstödet till Älta kulturförening 
 
2. Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om kulturstöd från: 
a. A Radar Styled Novel AB 
b. Föreningen dansstudion 
c. Ideella föreningen Ocean 
d. Afghanska penklubben / Farda kulturklubb 
e. Acto Duo AB 
f. [personuppgift borttagen], enskild firma 

Kulturnämnden 
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g. Vävföreningen Sländan 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden har för den första ansökningsomgången för kulturstöd 2020, med sista 
dag för ansökan den 1 oktober 2019, fått in totalt 26 ansökningar, varav 14 för 
verksamhetsstöd och 2 för stora projektstödet. Ansökningarna om kulturstöd uppgår till 
sammantaget 5 767 199 kronor. Geografiskt fördelar sig förslag till beviljade 
kulturstödsansökningar relativt jämnt över hela Nacka. Det finns en tendens till bredare 
ansats i planering av platser för genomförande av verksamheter och projekt, där flera 
aktörer i ansökningarna planerar genomförande till flera platser i Nacka och gärna på de 
fyra olika kulturhusen. Avseende olika kulturuttryck fördelar sig förslag till beviljade 
kulturstöd relativt jämnt med en liten övervikt till förmån för projekt och verksamheter 
med en bred kulturverksamhet med åtminstone två olika kulturuttryck som blandas.  
Avseende målgrupper har förslag till fördelning av verksamhetsstöd till stor del barn och 
unga och en bredare allmänhet som målgrupp, medan projektstöden i stor utsträckning 
har en bred allmänhet som målgrupp med eventuella tillägg som föräldrar till små barn, 
barnfamiljer eller lärare. Tre ansökningar om verksamhetsstöd har av olika anledningar 
föreslagits finansieras som projektstöd. Kulturnämnden fördelar i detta ärende 2 965 000 
kronor i kulturstöd, varav verksamhetsstöd 1 815 000 kronor och stora projektstödet 1 
150 000 kronor. Utrymme för denna kostnad finns inom ramen för kulturstöd i 
kulturnämndens budget för 2020. 

Ärendet 
Kulturnämnden fördelar 2 965 000 kronor i kulturstöd, varav verksamhetsstöd 1 815 000 
kronor och stora projektstödet 1 150 000 kronor för ansökningsomgången Kulturstöd 
2020 med sista dag för ansökan den 1 oktober 2019. Fördelningen föreslås i enlighet 
med bilaga 1 och i linje med riktlinjer som kulturnämnden beslutade om i juni 2016, se 
bilaga 2. 
 
Handläggning av detta ärende har följt den struktur för bedömning av inkomna 
ansökningar som utarbetats inför ansökningsomgång Kulturstöd 2019. Inför varje ny 
ansökningsomgång ses mallar för analys av respektive typ av ansökningar över. Mallar 
för denna ansökningsomgång biläggs denna tjänsteskrivelse, se bilaga 3. Mallen 
definierar en struktur för bedömningen med syfte att skapa likvärdighet i bedömning av 
ansökningar. I vissa fall har ansökningar om kulturstöd verksamhetsstöd istället bedömts 
som ett projektstöd. I förslag till beslut framgår vilka tre ansökningar detta gäller. I de 
fall då föreningar eller kulturaktörer inkommer med ansökningar inom ramen för bidrag 
och stöd från flera olika nämnder kontaktas ansvariga handläggare för förbättrad 
samordning och mellan nämnder och mellan olika uppdrag eller avtal som kan påverka 
handläggningen av ansökningar. Arbetet med att se över bedömning av stöd och bidrag 
ingår i arbetet med att förbereda för lokalt avrop från ramavtal gällande digitala system 
för bokning och bidrag som upphandlats gemensamt av kommuner under ledning av 
Sveriges kommuner och landsting, SKL. Nacka ingår som en av 14 pilotkommuner i 
detta arbete. 
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Inkomna ansökningar och bedömning av formella kriterier 
Till den 1 oktober inkom totalt 26 ansökningar om kulturstöd, varav 14 för 
verksamhetsstöd och 12 för stora projektstödet. Den totala summan ansökta kulturstöd 
som dessa 26 ansökningar uppgår till omfattar 5 767 199 kronor. Av de 26 inkomna 
ansökningarna är det fem som inte bedöms uppfylla de formella kriterierna som beslutats 
i riktlinjerna för kulturstöd. En ansökan om stora projektstödet respektive fyra 
ansökningar om verksamhetsstöd. 
 
Kvalitativ bedömning av ansökningar 
Bedömningen av ansökningar har genomförts av enskilda handläggare och sedan stämts 
av inom ramen för en strukturerad samordning mellan olika enheter och inom kultur- 
och fritidsenheten. I bilaga 1 listas alla ansökningar och projektsammanfattning och skäl 
för förslag till beslut delges.  
 
Av de 11 ansökningar om stora projektstödet som bedömts avseende kvalitet är det två 
ansökningar som avslås. Ansökningarna som avslås bedöms uppnå en sammantaget 
lägre kvalitetspoäng, 18 poäng av 45 möjliga, än övriga ansökningar och utifrån den 
mall som använts för analys av ansökningar, se bilaga 3. Fem av de övriga 
ansökningarna uppnår mellan 21 och 23 av 45 möjliga kvalitetspoäng och föreslås 
beviljas del av sökt stöd. Övriga fyra ansökningar uppnår mellan 31 och 33 av 45 
möjliga kvalitetspoäng. Tre av dessa beviljas hela sökta stödet, medan en av dessa 
beviljas del av sökt stöd då föreslaget projekt bedöms kunna finansieras med en lägre del 
stöd än ansökt stöd då evenemanget beräknas kunna få intäkter genom biljettförsäljning. 
 
Fyra av de 10 inkomna ansökningarna om verksamhetsstöd som bedömts kvalitativt 
uppnår en sammantagen kvalitetspoäng om mellan 26 och 29 poäng av 45 möjliga. 
Dessa fyra föreslås beviljas del av sökt stöd. I ett av dessa projekt har även ansökan som 
inkommit till kulturnämndens kulturstöd förmedlats till omsorgsenheten som handlägger 
socialnämnden föreningsbidrag för frivillig verksamhet inom det sociala området. Sex 
av de 10 inkomna ansökningarna om verksamhetsstöd som bedömts kvalitativt uppnår 
mellan 30 och 33 poäng av 45 möjliga. Fem av dessa beviljas hela det sökta beloppet. En 
av ansökningarna beviljas halva det sökta beloppet, men ansökan hanteras som 
projektstöd vilket möjliggör för aktören att inkomma med en ny ansökan i omgång två 
inför hösten 2020.  
 
Förslag till fördelning av kulturstöd utifrån olika kategorier  
Geografiskt fördelar sig förslag till beviljade kulturstödsansökningar över hela Nacka. 
Av projektstöden planeras ett flertal att genomföras i Älta området, medan flera av 
verksamhetsstöden kommer att riktas mot Fisksätraområdet. Det finns en tendens till 
bredare ansats i planering av platser för genomförande av verksamheter och projekt, där 
flera aktörer i ansökningarna planerar genomförande till flera platser i Nacka och gärna 
på de fyra olika kulturhusen i Nacka.  
 
Avseende målgrupper har förslag till fördelning av verksamhetsstöd till stor del barn och 
unga och en bredare allmänhet som målgrupp, medan projektstöden i stor utsträckning 
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har en bred allmänhet som målgrupp med eventuella tillägg som föräldrar till små barn, 
barnfamiljer eller lärare.  
 
Förslag till beviljade kulturstöd fördelar sig till olika kulturuttryck. Fyra kulturstöd 
beviljas allmän och bred kulturverksamhet, tre kulturstöd beviljas till konst och 
kulturarvsverksamheter, tre till musikverksamhet, två till film, två till skapande, två till 
teater, en till dans, en ren kulturarvsverksamhet och ytterligare en till work-shop och 
föreläsning på konstnärligt tema.   
 
Sammantaget estimerar de kulturaktörer som föreslås beviljas kulturstöd att de når ut till 
upp mot 40 000-55 000 besökare. Siffrorna utgör estimeringar och bedöms i vissa fall 
vara i överkant.   

Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut innebär att 2 965 000 kronor fördelas till 19 verksamheter och projekt 
och till lika många kulturaktörer. Utrymme för denna kostnad finns inom ramen för 
kulturstöd i kulturnämndens budget för 2020. 
 

Konsekvenser för barn 
Kulturaktörer inom det fria kulturlivet bidrar på olika sätt till Nackas kulturutbud och till 
kulturaktiviteter för barn och unga. I beslut om kulturstöd fördelas knappt hälften av 
stöden till verksamheter och projekt som riktar sig i huvudsak till barn och unga varför 
beslutet bidrar till att skapandet och tillgängliggörande av kulturverksamheter och 
kulturliv i Nacka för barn och unga.   
 

Handlingar i ärendet 
1. Fördelning av kulturstöd - stora projektstödet omgång 1 och verksamhetsstöd 2020  
2. Riktlinjer för kulturstöd – KUN 2016/60 
3. Mall för analys av ansökningar om Kulturstöd, Stora projektstödet omgång 1 och 
verksamhetsstöd 2020  
 
 
 
Cortina Lange  Ulrika Westin 
Enhetschef   Utvecklingsledare 
Kultur- och fritidsenheten  Kultur- och fritidsenheten  
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