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Sammanfattning 
I föreliggande tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen underlag för beslut om 
verksamhetsstöd för 2010. Under ansökningsperioden fram till den 1 september 
2009 har det inkommit 172 ansökningar. Detta tjänsteutlåtande omfattar enbart de 
verksamheter som föreslås en stödnivå som överstiger 350 tkr. I enlighet med 
gällande delegationsordning fattas övriga beslut av kulturdirektören eller avdel-
ningschefen. Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om att fördela 
55 921,5 tkr i verksamhetsstöd till 45 verksamheter för 2010. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 
SID 2 (12) 

Förslag om verksamhetsstöd 2010 

Box 16113, 103 22 Stockholm. Beridarbansgatan 5 
Telefon 08-508 31 900. Fax 08-508 31 59 www.kultur.stockholm.se 

 

 

Tabell: Inkomna ansökningar om verksamhetsstöd för år 2010 

 Totalt 
Varav beslut i 

nämnd 

Varav 

förvaltnings-

beslut 

Inkomna ansökningar 171 45 126 

Bifall 115 45 70 

Avslag 51 0 51 

Omvandlat till projektstöd 4 0 4 

Senarelagt beredningstillfälle 1 0 1 

Summa verksamhetsstöd i tkr 64 861,5  55 921,5 8 940 

 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts inom avdelningen för kultur- och integrationsstöd samt 
beretts i referensgrupper. 
 
Utblick 
 
Nya förutsättningar för kulturpolitiken 
2009 har varit ett händelserikt år på kulturområdet. Kulturutredningen har lagt 
fram sitt förslag och kartan för kulturpolitiken ritas om. Regeringen har tagit fram 
förslag till nya mål för kulturpolitiken – ”Kulturen ska vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha 
möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska 
prägla samhällets utveckling.” Civilsamhällets roll för ett vitalt kulturliv betonas 
liksom betydelsen av kulturpolitikens samspel med andra politikområden. 
Regeringen har till exempel tagit fram en handlingsplan för kulturella och kreativa 
näringar. Genom förbättrade förutsättningar för kulturskapare och entreprenörer 
inom kulturella och kreativa näringar och ökad samverkan med näringslivet vill 
man bidra till regioners tillväxt och ökad svensk konkurrenskraft. Regionerna får 
större ansvar för att fördela en stor del av de statliga medlen som går till kultur-
verksamhet i respektive län. En utredare har av regeringen fått i uppdrag att ta 
fram en modell för samverkan och fördelning av statliga bidrag till regionala och 
lokala kulturverksamheter. Förslaget ska vara färdigt i april 2010. 
 
Möjligheten att ansöka om stöd hos Framtidens kultur upphörde fr.o.m. 2009. 
Regeringen har i den kulturpolitiska propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) 
aviserat satsningen på en ny bidragsordning kallad Kulturbryggan. Från och med 
2011 avsätts 25 miljoner kronor till denna satsning, men det är också tänkt att 
andra finansiärer ska bidra till Kulturbryggan. 
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I de nya kulturpolitiska målen betonas att det inte finns någon ”given motsättning 
mellan kommersiell bärkraft och konstnärlig kvalitet eller frihet” och att ”alla 
samhällsmedborgare ska känna sig inbjudna till kulturlivet och ges möjlighet att 
delta och påverka.” Det interkulturella och internationella har stor betydelse för 
kulturlivets utveckling. 
 
Stadens kulturpolitik 
I stadens budget för 2010 beskrivs att det fria kulturlivet spelar en avgörande roll 
för att Stockholm ska vara en attraktiv stad. Kulturnämnden har en viktig uppgift 
att ge stöd och underlätta för de kulturverksamheter som verkar i Stockholm. Det 
är många kulturarbetare som är verksamma i Stockholm och som bidrar till att 
Stockholm har ett vitalt kulturliv. Många kulturverksamheter klarar sig 
ekonomiskt på egen hand, medan andra är beroende av offentligt stöd. Men staden 
kan inte möta alla anspråk från kulturlivet och har därför i kulturnämndens mål 
och i kultur- och integrationsstödets riktlinjer pekat ut några områden som särskilt 
viktiga att stödja. Barn och unga är den målgrupp som särskilt ska prioriteras. 
Kulturförvaltningen har tagit fram och har ansvar för att implementera barn- och 
ungdomskulturplanen, Kultur i ögonhöjd, i hela staden. I den betonas att det i alla 
delar av staden ska finnas arenor för barn och unga att möta den professionella 
kulturen. Utgångspunkten i planen är kultur för, med och av barn och unga. För- 
och med-perspektivet prioriteras inom ramen för projekt- och verksamhetsstöden 
samt subventionen, medan av-perspektivet tillvaratas inom stipendiet En snabb 
slant. Regeringens satsning på Skapande skola där utbildningsförvaltningen 
samordnar stadens ansökningar inkluderar alla perspektiv. Idag omfattar 
satsningen årskurs 7-9 och 55 miljoner kronor fördelas årligen i hela landet varav 
4 miljoner kronor i Stockholm. Från och med 2010 fördubblas stödet och även 
årskurs 4-6 kommer att omfattas av Skapande skola.  
 
Hos de verksamheter med verksamhetsstöd från staden utgjorde barn och unga 22 
procent av det totala antalet besökare vilket ganska väl avspeglar åldersfördel-
ningen i Stockholm. Av dessa var 10 procent barn (0-12 år) och 12 procent 
tonåringar (13-19 år). År 2008 hade teatern den största andelen barn- och 
ungdomspublik (0-19 år) med drygt 41 procent. Därefter kommer filmen med 33 
procent och integrationsverksamheterna med 28 procent barn och unga. Teatern är 
också det konstområde som är bäst på att nå de yngre barnen upp till 12 år (30 
procent). Musikdramatiken är sämst på att nå den yngre publiken, med i snitt 
endast 6 procent barn och unga upp till 19 år. 
 
Enligt riktlinjerna för kultur- och integrationsstödet ska också särskild uppmärk-
samhet ägnas åt verksamheter som strävar efter att nå publikgrupper som varit 
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svagt företrädda i stadens kultur- och föreningsliv. I det arbetet ser förvaltningen 
att det är viktigt att bredda utbudet och få in nya verksamheter i stödsystemen som 
känns angelägna och tilltalar de stockholmare som idag inte tar del av den kultur 
som presenteras på stadens scener och gallerier. 
 
Kulturnämnden strävar också efter en jämn geografisk fördelning av kultur- och 
mångfaldsverksamheter i staden. Det professionella kulturlivet är starkt koncen-
trerat till innerstaden även om det finns undantag. De flesta av de etniska 
föreningar som nämnden stödjer ligger dock i förorten. 
 
Tillgänglighet är ett starkt prioriterat område av staden. Stockholm ska vara 
världens tillgängligaste stad år 2010. Det fria kulturlivet har möjlighet att ta del av 
de medel som finns avsatta inom kulturförvaltningen för att förbättra den fysiska 
tillgängligheten. Under 2009 har 1 miljon kronor fördelats till verksamheter i det 
fria kulturlivet och samma summa kommer att disponeras för ändamålet under 
2010. 
 
Liksom staten betonar staden vikten av en internationalisering av kulturlivet. 
Under 2010 avsätts 1 000 tkr till internationellt kulturutbyte i likhet med inne-
varande år. 
 
Konstarternas olika behov 
Olika konstarter har olika förutsättningar när det gäller egenfinansiering. Det 
måste finnas utrymme för smala kulturuttryck där publikunderlaget inte är så stort, 
samtidigt som kulturyttringar som lockar en bred publik inte ska missgynnas 
ekonomiskt. Litteraturen är det område som är mest bidragsberoende bland de 
verksamheter nämnden stödjer. År 2008 uppgick det offentliga stödet till 91 
procent av de totala intäkterna. Musiken och filmen däremot är områden som har 
lättare att hitta alternativ finansiering och där den offentliga finansieringen ligger 
runt 30 procent. 
 
För omkring tio år sedan fördelades närmare hälften av allt verksamhetsstöd till 
teaterområdet. Numer ser fördelningen mellan de olika områdena lite annorlunda 
ut, bland annat beroende på att stödet till integration och de nationella minoriteter-
na tillkommit samt att nämnden övertagit ansvaret för stödgivningen till ett antal 
museer som tidigare fick sitt stöd direkt från kommunstyrelsen.  
 
Utgångspunkter för förslaget 
Till grund för de förslag till beslut som förvaltningen här lägger fram ligger 
kulturnämndens mål, kultur- och integrationsstödets riktlinjer och villkor, analyser 
av uppnådda konstnärliga, integrationsfrämjande, publika och kulturpolitiska 
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resultat under det senaste verksamhetsåret, samt redovisade planer för 2010. 
Förslagen har beretts i samråd med externa referensgrupper inom samtliga 
områden utom när det gäller ansökningarna från de nationella minoriteterna där 
referensgrupp saknas. Förvaltningen har i beredningen av verksamhetsstöden 
tillämpat utvärderingsverktyget Önskekvisten. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Stadens beslutsprocess innebär att kulturnämndens verksamhetsplan antas vid 
samma beslutstillfälle som verksamhetsstöden till kultur- och föreningslivet. 
Förvaltningen föreslår att 64 861,5 tkr fördelas i verksamhetsstöd 2010. I 
föreliggande tjänsteutlåtande lämnas förslag på 55 921,5 tkr i stöd till 45 
verksamheter. Resterande 8 940 tkr kommer förvaltningen att fördela till 70 
verksamheter enligt gällande delegationsordning. 
 
Ett flexiblare system för fördelning av stöden 
Stadens revisorer lämnade i april 2009 en rapport avseende kulturförvaltningen. I 
den riktas kritik mot att alltför många organisationer uppburit stöd alltför länge. 
Revisionskontoret föreslår att nämnden ska överväga om inte kultur- och inte-
grationsstödet ska tidsbegränsas. I ett särskilt yttrande till nämnden (2009-06-16) 
påpekar Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Cecilia Brinck m.fl. (M) och Inga-Märta 
Fröman (KD) ”att synpunkterna måste tas på allvar och att arbetet med att 
motverka inlåsningseffekterna fortsätter”. Förvaltningen har delvis redan vidtagit 
åtgärder med anledning av de synpunkter som lämnats vid tidigare granskning år 
2006, men kommer att arbeta vidare med frågan för att säkerställa att stödsystemet 
öppnar upp för nya aktörer och inte blir statiskt. 
 
Förvaltningen anser att ett tidsbegränsat stöd inte är det bästa sättet att komma till 
rätta med inlåsningseffekten. Mer än hälften av alla verksamhetsstödsmottagare på 
kulturområdet har haft verksamhetsstöd i mer än tio. En alltför strikt tillämpning 
av tidsbegränsat stöd skulle innebära att många verksamheter skulle tvingas lägga 
ned helt och hållet. Att ha varit verksam under en längre tid behöver inte per 
automatik innebära att verksamheten inte kan vara nyskapande eller kulturpolitiskt 
intressant. Verksamhetens livslängd ska inte vara avgörande för att få eller inte få 
stöd, men stödet måste fördelas på ett bättre sätt.  
 
Förvaltningen anser att det är viktigt att skapa utrymme för nya aktörer. Med 
dagens system är det de verksamheter som haft stöd i många år som har de största 
bidragen och som är mest bidragsberoende. Det är ofta de verksamheter som 
nämnden har värnat mest om på bekostnad av nya aktörer som kanske bara kunnat 
få låga projektstöd. För de verksamheter som beviljats verksamhetsstöd under 
senare år har det varit svårt att komma upp i de stödnivåer som äldre verksamheter 
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har. Teater Scenario som försattes i konkurs under året beviljades verksamhetsstöd 
för första gången 2003 och hade hälften så mycket i stöd från staden som flera av 
de äldre teatrarna samtidigt som de hade en likartad verksamhetsvolym.  
 
Förvaltningen kan konstatera att anspråken på projektstödet har ökat. Under 2008 
sökte drygt 600 projekt stöd om sammanlagt 67 460 tkr. Totalt beviljades 12 462 
tkr. De som beviljades stöd fick i snitt knappt hälften av det sökta beloppet – att 
jämföra med verksamhetsstödet där de som beviljades stöd fick i snitt nästan 70 
procent av det sökta beloppet. Förvaltningen föreslår därför en satsning på 
projektstödet 2010 och att 12 verksamheter som tidigare haft projektstöd men som 
bättre hör hemma inom verksamhetsstödet bereds plats där. En satsning på 
projektstödet skulle också stärka stödet till verksamheter som riktar sig till barn- 
och unga. Inom verksamhetsstödet går cirka 23 procent av stödet till verksamhet 
för barn och unga, medan nästan 40 procent av projektstödet riktas till den yngre 
målgruppen.  
 
Bonussystemet som tillkom 2008 har tillfört 5,5 miljoner kronor per år till de 
verksamheter inom det fria kulturlivet som uppbär verksamhetsstöd vilket 
ytterligare ökat klyftan mellan de verksamheter som får projektstöd och de som är 
inne i verksamhetsstödssystemet. Även de andra satsningar som gjorts inom ramen 
för incitamentsstrukturen har stärkt verksamheterna. De har bland annat möjlighet 
att söka stöd till internationellt kulturutbyte eller att söka medel ur fonden för 
innovativ kultur för nyskapande projekt. Marknadsförings- och biljettkontoret – 
KulturDirekt – samordnar och underlättar verksamheternas kommunikation utåt. 
Sammantaget har denna struktur väsentligt stärkt kulturverksamheterna i 
Stockholm. År 2010 tillförs bonussystemet ytterligare 500 tkr att fördelas mellan 
de verksamheter som är inne i verksamhetsstödssystemet. 
 
Mot denna bakgrund har förvaltningen som en metod för att komma åt 
inlåsningseffekten primärt sänkt verksamhetsstöden cirka 5 procent jämfört med 
2009 års nivåer. Detta handläggningsverktyg resulterar i en förändrad plattform för 
relationen mellan verksamhetsstödet och projektstödet som skapar utrymme åt nya 
aktörer och särskilda strategiska satsningar. Förvaltningen har på så vis kunnat 
omfördela resurserna och stärka framför allt dans- och filmområdet. 14 
verksamheter föreslås dessutom få höjda verksamhetsstöd jämfört med 2009 och 
49 verksamheter får oförändrade stödnivåer. Det område som får bära den tyngsta 
nedskärningen är vuxenteatern som av tradition haft de högsta stöden. Totalt 
föreslås 47 verksamheter få sina verksamhetsstöd något justerade nedåt, dock 
aldrig mer än 5 procent. 
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Nedan kommenteras främst de verksamheter som föreslås få höjda anslag. De 
verksamheter som föreslås få den generella sänkningen om maximalt 5 procent 
kommenteras inte ytterligare. I praktiken behöver inte en liten nedjustering av 
bidraget till en verksamhet innebära en reell sänkning av stadens sammanlagda 
stöd i och med den stödstruktur som finns runt omkring med bonus, subventioner, 
stöd till internationellt kulturutbyte och tillgänglighetsmedel. 
 
Kultur- och integrationsstödets institutioner  
Kultur- och integrationsstödet rymmer idag fem institutioner: Barnboksinstitutet, 
Carl Eldhs Ateljé, Dansens Hus, Folkoperan och Strindbergsmuseet/Strindbergs 
Intima Teater. Stödet till dessa verksamheter bygger på gemensamma åtaganden 
från staden och/eller landstinget och staten, med undantag för Carl Eldhs Ateljé 
där staden är den enda offentliga bidragsgivaren. Stödet till Dansens Hus regleras i 
ett avtal med Kulturdepartementet där staten ska stå för 75 % och staden för 25 % 
av ett stöd som utgår från ett basbelopp som successivt höjs till följd av lön- och 
prisuppräkningar. Därmed föreslår förvaltningen en höjning av verksamhetsstödet 
till Dansens Hus för 2010 med 170 040 tkr till 6 846,5 tkr. Övriga verksameter 
inom institutionsstödet föreslås få oförändrade stöd. 
 
Predestinerade stöd 
I majoritetens förslag till budget är stödet till Nobelmuseets redan definierat. 
Museets verksamhetsstöd höjs med 500 tkr till 10 000 tkr. I budgeten finns också 
angivet att nämnden ska ge stöd till Barnkulturpalatset och Filmpool Stockholm-
Mälardalen. Förslag om stöd till Barnkulturpalatset och Nobelmuseet behandlas i 
särskilda tjänsteutlåtanden och stödet till filmpoolen om 250 tkr beslutas av 
förvaltningschefen i enlighet med delegationsordningen. 
 
Barn och ungdomar – en prioriterad målgrupp 
Sedan 2002 finansierar staden tillsammans med landstinget en danskonsulent-
tjänst. År 2009 tillkom en filmkonsulenttjänst och inför 2010 avser kulturförvalt-
ningen tillsammans med landstinget att inrätta en konstkonsulenttjänst. 
Konsulenternas primära målgrupp är barn och unga. 
 
Eftersom barn och ungdom är prioriterade målgrupper föreslås flera verksamheter 
som arbetar mot denna målgrupp få höjda eller oförändrade stöd. Många av 
grupperna har idag mycket låga stöd varför flera av bidragen till dessa verksam-
heter beslutas på förvaltningsnivå enligt gällande delegationsordning. Alla de nya 
kulturverksamheter som förvaltningen föreslår ska få verksamhetsstöd för första 
gången arbetar helt eller delvis med barn och unga som målgrupp. Dessa stöd 
beslutas också på förvaltningsnivå. Bland de beslut som nämnden fattar föreslår 
förvaltningen att Pantomimteatern får en liten förstärkning med 15 000 kr, vilket 
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motsvarar förslaget i deras ansökan. Dessutom föreslås oförändrade stöd till 
Dockteatern Tittut, Mittiprickteatern, Teater Barbara, Teater Tre, Teater Pero, 
Zebra dans och Stockholms Filmfestival som också har en ung publik. 
 
Satsning på dansen och filmen 
Filmen har varit ett eftersatt område i stadens bidragsgivning. Knappt 3 procent av 
verksamhetsstöden 2009 gick till filmområdet. Efter Astorias konkurs år 2007 har 
biografmarknaden i Stockholm dominerats av SF och Svenska Bio där filmutbudet 
till största del bestått av västerländsk film med fokus på amerikansk film. För 
kulturnämnden blir det särskilt viktigt att stödja ett alternativt filmutbud och en 
biografstruktur som också lämnar plats för de många filmfestivaler som finns i 
Stockholm. I majoritetens förslag till budget står också att kulturnämnden ska 
arbeta för att utbudet av kvalitetsfilm i Stockholm är brett. Detta gör förvaltningen 
genom att höja anslaget till filmen med 395 tkr och att bevilja verksamhetsstöd till 
biografteatern Rio (beslutet fattas på förvaltningsnivå).  
 
Dansen är också ett område som varit eftersatt och där det finns ett begränsat antal 
scener för dans. Moderna Dansteatern spelar en viktig roll dels som gästspelsscen 
för koreografer som verkar i Stockholm samt för internationella gästspel och 
föreslås få ett ökat stöd med 100 tkr till 1 600 tkr. Stöden till koreografer/ 
kompanier har alltid varit mycket lägre än till teatergrupper trots att behoven är 
liknande. Även om ingen koreograf har en egen scen så belastas dessa med 
hyreskostnad för replokaler och behovet av producent är lika stort både med tanke 
på marknadsföring och på att arbeta upp relationer till spelplatser och studios för 
repetition. De stöd till koreografer som föreslås en höjning beslutas i enlighet med 
delegationsordningen på förvaltningen.  
 
Särskilda satsningar inom musiken 
Jazzklubben Fasching har under de senaste åren genomgått organisatoriska förän-
dringar i syfte att förbättra och utveckla programverksamheten så att den på ett 
bättre sätt avspeglar tendenser och trender hos den samtida jazzen utan att göra 
avkall på traditionen. I allt högre utsträckning har man även börjat arbeta mot att 
presentera närliggande genrer utan att det ska kännas krystat samt att man ökat 
utbudet av jazz för barn. Vid sidan av konsertutbudet vill man även starta en 
coachfunktion för musiker och att i samarbete med flera större aktörer starta en 
löpande arrangörsutbildning i syfte att professionalisera arrangörsledet. Mot 
bakgrund av detta föreslår därför kulturförvaltningen en höjning av verksamhets-
stödet för år 2010 till Fasching med 70 tkr till 1 100 tkr. 
 
Fylkingens betydelse för den experimentella konstmusiken och andra 
marginaliserade konstarter är unik, inte bara för staden utan även nationellt. 
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Flertalet erkända konstnärer inom olika områden har inlett sina karriärer där och 
Fylkingen fortsätter att vara en viktig grogrund för konst och kultur som vågar 
utmana det konventionella. Trots att stödet till Fylkingen under en längre period 
har varit relativt lågt har man under de senaste åren genomfört bra och viktiga 
arrangemang, däribland fjolårets 75-årsjubileum. I syfte att öka förutsättningarna 
för fler och bättre produktioner föreslår kulturförvaltningen en höjning av verk-
samhetsstödet för år 2010 med 35 tkr till 600 tkr och ser även välvilligt på att 
Fylkingen söker stöd inom ramen för internationellt kulturutbyte.  
 
Återflytt till Skeppsholmen 
Teater Galeasen fick under 2009 sitt stöd sänkt med 200 tkr med hänvisning till 
minskade lokalkostnader under sin c/o-period. I januari 2010 flyttar de tillbaka till 
lokalerna på Skeppsholmen och därför föreslås en höjning med 135 tkr till 1 235 
tkr. Även Moderna Dansteatern som ingår i satsningen på dansen flyttar tillbaka 
och föreslås ett höjt anslag med 100 tkr. 
 
Konstruktiva nivåer 
Förvaltningen har bedömt att det inte är möjligt att sänka anslagen till ett antal 
verksamheter då deras stöd redan ligger på rimliga nivåer och då deras 
ekonomiska situation i dagsläget inte skulle klara av en sänkning. Det gäller 
Stiftelsen K.A. Almgren sidenväveri & museum, Judiska museet, Romskt Kultur-
center och Stockholm International Jazz & Blues Festival AB.  
 
Det samlade stödet till verksamheter med interkulturell eller mångkulturell 
inriktning har under flera år varit relativt lågt. Därför vill förvaltningen inte skära i 
stöden till de aktörer som har en interkulturell inriktning. Förvaltningen föreslår 
därför att stöden till Re:Orient, Selam och Intercult lämnas oförändrade. 
 
 
Framåtblick 
 
Förändrade arbetssätt 
Allt mer ansvar läggs över på regionerna i dagens kulturpolitik. Staden och 
landstinget för dialoger med Kulturrådet om hur en övergång till en regionaliserad 
kulturpolitik kan se ut i Stockholm. Inför 2010 kommer avdelningen för kultur- 
och integrationsstöd att få ett vidgat uppdrag genom att samordningen av 
förvaltningens arbete med omvärldsbevakning och strategiska kulturfrågor läggs 
där. Avdelningen kommer därmed att byta namn till Kulturstrategiska avdel-
ningen. Fler personer inom kulturförvaltningen behöver ägna sig åt kulturpolitiska 
frågor av strategisk karaktär. Förändringarna i omvärlden ställer allt högre krav på 
omvärldsbevakning, strategiskt tänkande, långsiktighet och beredskap för olika 
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scenarier. Förvaltningen behöver dessutom rusta sig för att kunna ligga steget före, 
för att kunna driva utvecklingsarbete både inom den egna verksamheten och för 
det fria kulturlivet. Handläggarrollen omvandlas alltmer till förmedlar-, handledar- 
och mäklarroll och arbetet med att skapa och utveckla nätverk både inom 
kulturlivet, näringslivet och andra sektorer måste intensifieras.  
 
Ett närmare och mer formaliserat samarbete med kulturrådet och landstingets 
kulturförvaltning bör utvecklas vad gäller verksamhets- och projektstöd, liksom i 
frågor om uppföljning och utvärdering, där den tilltänkta nya statliga myndigheten 
för utvärdering kommer att spela en betydelsefull roll och med vilken avdelningen 
sannolikt kan samverka. Dessa samarbeten kan bli en portföljmodell i praktik. 
Avdelningens inledda arbete med att lämna ett reaktivt arbetssätt vid hanteringen 
av de olika stödformerna till förmån för ett proaktivt kan vidareutvecklas. Försök 
planeras inför 2010 med fältinriktat arbete i handläggningen av stöd till ideella 
organisationer.  
 
Kompetensutvecklingen av avdelningens personal bör fortsättas för att bl a möta 
förändringar i omvärlden och för att öka kvaliteten i handläggnings- och 
konsulentarbetet. Systemet med referensgrupper ska vidareutvecklas, liksom 
bedömningsverktyget Önskekvisten. 
 
Vidareutvecklingen av incitamentsstrukturens alla delar är av strategisk betydelse 
för synen på och omprövningen av riktlinjer och arbetssätt inom avdelningen i 
syfte att också stimulera stödmottagande organisationer till förnyelsearbete. 
 
Kulturrådet publicerade 2008 rapporten ”Nya kulturvanor. Svenska kulturvanor i 
ett 30-årsperspektiv: 1976-2006”. Rapporten bygger på Statistiska Centralbyråns 
undersökningar om levnadsförhållanden. Resultaten visar att det har skett 
förändringar i svenska folkets kulturvanor. Det är bland ungdomar och de äldsta 
ålderskategorierna som förändringarna är tydligast. Den yngsta ålderskategorin 
minskar dels sitt deltagande i många konstområden, dels sitt eget utövande. En 
tolkning av resultaten är att ungas kulturkonsumtion kanske inte alls minskat, men 
att statistiken mäter fel saker. Ungas kulturvanor ser annorlunda ut nu än för tio år 
sedan och nya sätt att konsumera eller utöva kultur fångas inte upp i statistiken. 
Det är viktigt att kulturförvaltningen i sitt strategiska arbete med att utveckla 
stödformerna tar hänsyn till de nya kulturformer som idag hamnar vid sidan av 
offentliga stödsystem.  
 
Arbetet med att se över kultur- och integrationsstödets riktlinjer och förvalt-
ningens arbetssätt fick extra aktualitet i och med uppmärksamheten kring stödet 
till Eritreafestivalen sommaren 2009. Efter en skrivelse till kulturnämnden 2009-
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08-10, ”Kräv tillbaka bidraget från Eritreafestivalen”, lät förvaltningen en extern 
utredare göra en oberoende granskning av handläggningen och om riktlinjer och 
praxis för kultur- och integrationsstödet behöver revideras mot bakgrund av den 
kritik som framkommit.  
 
Merparten av de rekommendationer och förslag till åtgärder som framkommer i 
utvärderingen har eller ska implementeras i avdelningens arbetsrutiner för att 
ytterligare öka kvaliteten i handläggningsarbetet: 
 

1) Kontroller av stödsökande organisationers värdegrund genom utökad 
omvärldsbevakning 

2) Operationalisering av riktlinjernas krav på integration, demokrati, 
mänskliga rättigheter och jämställdhet 

3) Förtydligad praxis vad gäller likabehandling av alla organisationer och 
institutioner avseende krav som ställs om att i integrationssyfte främja 
mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och motverka utanförskap, 
rasism och diskriminering 

4) Översyn av rutiner för hantering av projekt som genererar överskott 
 
Den första punkten har implementerats i handläggningsarbetet av ansökningar om 
verksamhetsstöd 2010. Övriga punkter ingår i avdelningens fortsatta utvecklings-
arbete. Kompetensutvecklingen av avdelningens personal avses fortsätta för att 
bland annat möta förändringar i omvärlden och för att öka kvaliteten i 
handläggningsarbetet. Rutinerna för handläggning ses över. 
 
Stöd till verksamheter som arbetar med integration 
Förvaltningens förslag om stöd till de etniska föreningarna beslutas på delegation, 
men det är angeläget att även till nämnden kommentera det arbetet. Övergången 
från ett föreningsstöd där stödnivån beräknats utifrån antal medlemmar och med 
en övre gräns om 120 000 kr, till en stödform där innehållet och kvaliteten i 
föreningarnas verksamhet står i centrum innebär ett långsiktigt förändringsarbete. 
Trots att det nu är tredje året som föreningslivet söker verksamhetsstöd enligt 
förvaltningens nya riktlinjer har dessa ännu inte helt fått fäste i föreningslivet. Det 
rör sig om en process som kräver tid för såväl de berörda föreningarna som 
förvaltningen att vänja sig vid. Många föreningar är ovana vid att beskriva 
innehållet i sin verksamhet, vilket har medfört att många ansökningar krävt nära 
och täta kontakter med sökanden för att kunna få fram tillräcklig information till 
grund för beslut. Förvaltningen ställer sig frågande till om verksamhetsstöd till 
föreningslivet är den bästa plattformen för att bedriva integrationsfrämjande 
verksamhet. Förvaltningen avser att återkomma i frågan under 2010 då översynen 
av förvaltningens riktlinjer och villkor väntas vara färdig. Överlag är projektstöds-
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ansökningarna mer konkreta än verksamhetsstödsansökningarna, inte minst när det 
gäller den publika aspekten. I verksamhetsstödsansökningarna ligger fokus ofta på 
det interna arbetet som främst riktar sig till föreningens medlemmar.  
 
Avdelningens tidigare inledda arbete med att lämna ett reaktivt arbetssätt vid 
hanteringen av de olika stödformerna till förmån för ett proaktivt kommer under 
2010 att vidareutvecklas. Försök planeras med fältinriktat arbete i handläggningen 
av stöd till ideella organisationer.  
 
 
Bilagor 
1. Fördelning av verksamhetsstöd 2010 i tabellform 
2. Verksamhetspresentationer 
 


