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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr KUN 2020/61

Kulturnämnden

Kulturstöd- stora projektstödet omgång 2 2020
Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja kulturstöd, stora projektstödet med:
a. 100 000 kronor till Stiftelsen kulturmiljövård
b. 15 000 kronor till Nacka församling
c. 120 000 kronor till Ideella föreningen Ocean
d. 110 000 kronor till Stockholms Teateria AB
2. Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om kulturstöd, stora projektstödet från:
a. Föreningen NAV:scen
b. Föreningen svensk samtidskonst
c. Föreningen Svenska med baby
d. LajvVerkstaden Sverige ekonomisk förening
e. Farda kulturklubb
f. Allsångsproffsen
2. Kulturnämnden beslutar att om restriktioner med anledning av Corona pandemin
inverkar på arrangemangets genomförande kan beslutat kulturstöd ändras eller
återkallas.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har till ansökningsomgången inom kulturstöd - stora projektstödet
omgång 2 2020, fått in tio ansökningar. Förslag till fördelning är att bevilja fyra av de
inkomna ansökningarna och att avslå sex. Kulturaktörerna ansöker om sammanlagt 1
677 600 kronor. Förslaget innebär att fördela 345 000 kronor i kulturstöd i enlighet med
bilaga 1. Handläggning av ärendet har följt en struktur för bedömning av ansökningar
som har anpassat utifrån de rådande förutsättningarna med anledning av den pågående
Coronapandemin. De bedömningskriterier som värderats högre är bland annat
konstnärlig kvalitet, digital tillgänglighet, anpassning av genomförande till rådande
omständigheter, aktörer med säte i Nacka samt samverkan mellan flera aktörer. Av de
projekt som föreslås beviljas kulturstöd tillhör tre scenkonstområdet. Ett projekt har
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dans- och hälsoinriktning, ett är utomhusteater i kulturarvsmiljö, ett är en monolog som
kompletterar ett museiutbud. Det sista förslaget till beviljat stöd är en kulturfestival.
Förväntad publik och tillgänglighet prioriteras vanligen högt i handläggning av
kulturstöd. I nuvarande omgång har handläggningen anpassats till rådande villkor som
kan innebära att projekten i den här omgången kan komma färre personer till del, men
beviljade medel bidrar till att underhålla de ekonomiska förutsättningarna för
kommunens kulturaktörer. Om restriktioner med anledning av Corona pandemin
inverkar på arrangemangets genomförande kan beslutat kulturstöd ändras eller
återkallas.
Ärendet
Kulturnämnden har till ansökningsomgången inom kulturstöd - stora projektstödet
omgång 2 2020, fått in tio ansökningar till och med den 2 april 2020. Förslag till
fördelning av kulturstöd är att bevilja fyra av de inkomna ansökningarna och att avslå
sex ansökningar. I den här ansökningsomgången ansöker kulturaktörerna om
sammanlagt 1 677 600 kronor. Förslaget innebär att fördela 345 000 kronor i kulturstöd i
enlighet med bilaga 1 och i linje med riktlinjer som kulturnämnden beslutade om i juni
2016, se bilaga 2.
Handläggning av ärendet har följt den struktur för bedömning av ansökningar som anges
i Mall för analys av ansökningar om Kulturstöd, stora projektstödet omgång 2 2020, se
bilaga 3. Mallen definierar en struktur för bedömning av ansökningarna och har anpassat
utifrån de rådande förutsättningarna med anledning av den pågående Coronapandemin. I
bedömningen av ansökningarna har några av kriterierna värderats högre än den tidigare
använda mallen för att anpassa bedömning till rådande villkor. De bedömningskriterier
som värderas högre är bland annat konstnärlig kvalitet, digital tillgänglighet, anpassning
av genomförande till rådande omständigheter, aktörer med säte i Nacka samt samverkan
mellan flera aktörer. Om restriktioner med anledning av Corona pandemin inverkar på
arrangemangets genomförande kan beslutat kulturstöd ändras eller återkallas.
Alla tio ansökningar i den här omgången uppfyller alla de formella kriterierna.
Bedömningen av ansökningarna har genomförts av handläggare vid kultur och
fritidsenheten. I bilaga 1 listas alla ansökningar med sammanfattningar av projekten,
förslag till skäl för beslut och total kvalitetspoäng utav de för den här omgången
maximala 72 poängen. Sex ansökningar avslås. Ansökningarna har i dessa fall bedömts
med en kvalitetspoäng mellan 13 och 26 poäng av 72 möjliga. I det fall då kvaliteten
bedömts vara relativt sett hög, 26 poäng, föreslås ansökan avslås då aktörens projekt har
hög kvalitet, men projektet som föreslås involverar uppförande av offentlig konst. Ett
uppdrag som inte hanteras inom ramen för kulturnämndens reglemente. Det är fyra
projektansökningar som föreslås beviljas kulturstöd och dessa projekt har uppnått en
kvalitativ bedömning om mellan 29 och 38 poäng av 72 möjliga.
I de tre ansökningar som föreslås beviljas stöd finns hög konstnärlig ambition och
moment av nyskapande eller utveckling av existerande verk. Ett mindre bidrag föreslås
beviljas till en sedan sex-sju år återkommande kulturfestival som genomförs i Fisksätra i
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oktober. Festivalen finansieras till största delen av aktören själv. Då endast en liten pott
kvarstår i kulturnämndens budget för kulturstöd vid denna tidpunkt har prioriteringar av
de projekt som beviljas stöd gjorts utifrån bedömningar om möjligheter att genomföra
föreslaget projekt i något mindre skala.
Geografiskt fördelar sig förslag till beviljade kulturstödsansökningar till två i Fisksätra,
ett i Sickla och ett projekt kommer att genomföras på flera ställen i Nacka. Av de projekt
som föreslås beviljas kulturstöd tillhör tre scenkonstområdet. Ett projekt har dans- och
hälsoinriktning, ett är utomhusteater i kulturarvsmiljö, ett är en monolog som
kompletterar ett museiutbud. Det sista förslaget till beviljat stöd är en kulturfestival.
Förväntad publik och tillgänglighet prioriteras vanligen högt i handläggning av
kulturstöd. I nuvarande omgång har handläggningen anpassats till rådande villkor som
kan innebära att projekten i den här omgången kan komma färre personer till del, men
beviljade medel bidrar till att underhålla de ekonomiska förutsättningarna för
kommunens kulturaktörer. Tre av projekten är inriktade på en bred målgrupp och i ett av
dem finns en tydlig inriktning på barn och unga.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär att 345 000 kronor fördelas till fyra projekt och till lika många
kulturaktörer. Utrymme för denna kostnad finns inom ramen för verksamhet 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. Ett livaktigt kulturliv i kommunen gynnar barn som
växer upp i kommunen. På grund av rådande omständigheter prioriteras projekt av hög
konstnärlig kvalitet för att stötta Nackas kulturaktörer snarare än inriktning på
målgruppen barn och unga. I detta ärende föreslås kulturstödsmedlen gå till projekt med
en bred målgrupp. I tre av projekten finns moment som prioriterar målgruppen barn och
unga barn, varav ett även om allt går enligt plan kommer att involvera barn och unga i
framförandet.
Handlingar i ärendet
1. Fördelning av kulturstöd - stora projektstödet omgång 2 2020
2. Riktlinjer för kulturstöd – KUN 2016/60
3. Mall för analys av ansökningar om Kulturstöd, stora projektstödet omgång 2 2020,
Corona
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