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Hantering av kulturstöd med anledning av covid-19
Beslut
Kulturnämnden beslutar att:
1. Inte återkräva kulturstöd under ett prisbasbelopp (47 300 kronor) som inte har
kunnat genomföras under 2020 på grund av coronakrisen och dess påverkan på
samhället.
2. Föreningar, organisationer och kulturutövare som beviljats kulturstöd över ett
prisbasbelopp (47 300 kronor) som inte kan fullfölja sina åtaganden under 2020
utifrån tidigare överenskommelse, ska kontakta Kulturförvaltningen för att föra
dialog om användning av beviljade medel. Eventuella alternativa sätt att använda
kulturstödet ska godkännas av kulturnämnden.
3. Förändra arrangemangs- och projektstödet tillfälligt under 2020, så att stöd
framöver även kan användas för konstnärlig och kulturell utveckling samt att
ansökningarna handläggs löpande.
Ärendet
Kulturförvaltningen vill motverka coronakrisens negativa konsekvenser på kulturlivet
genom att stötta och stimulera till att fortsätta kulturverksamheten, om än i förändrade
former. Förvaltningen föreslår att grundprincipen ska vara att de kulturstöd under ett
prisbasbelopp som beslutats och betalats ut för 2020 och som med anledning av covid19 inte kommer att genomföras som planerat, inte krävs tillbaka. Föreningar,
organisationer och kulturutövare uppmuntras istället till att hitta alternativa sätt att
genomföra sina projekt under 2020.
För stöd som betalats ut över prisbasbeloppet, 47 300 kronor, krävs att
kulturförvaltningen informeras om de alternativa sätt som stödet kommer att användas
på. De som inte kan komma på alternativa sätt att använda stödet på, ska återbetala
oanvända medel enligt nu gällande riktlinjer för kulturstöd. För att underlätta
administrationen och påskynda handläggningen föreslås att kulturnämnden ger
delegation till förvaltningschefen att besluta om kulturstöd över ett prisbasbelopp (47
300 kronor) ska återbetalas eller om användningen av stödet kan anpassas efter rådande
situation.
För resterande arrangemangs- och projektstöd 2020 (30 april och 15 oktoberomgångarna), vars bedömningsgrunder utgår från att arrangemangen ska vara av publik
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karaktär, föreslås en omvandling till utvecklingsstöd som öppna upp för möjligheten att
söka stöd för konstnärliga och kulturbaserade projekt som inte är lika beroende av
publik.
Ärendets beredning
Förvaltningsstaben, kulturförvaltningen.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att:
1. Inte återkräva kulturstöd under ett prisbasbelopp (47 300 kronor) som inte har
kunnat genomföras under 2020 på grund av coronakrisen och dess påverkan på
samhället.
2. Föreningar, organisationer och kulturutövare som beviljats kulturstöd över ett
prisbasbelopp (47 300 kronor) som inte kan fullfölja sina åtaganden under 2020
utifrån tidigare överenskommelse, ska kontakta Kulturförvaltningen för att föra
dialog om användning av beviljade medel.
3. Kulturnämnden ger delegation till förvaltningschefen att besluta om kulturstöd över
ett prisbasbelopp (47 300 kronor) ska återbetalas eller om användningen av stödet
kan anpassas efter rådande situation.
4. Förändra arrangemangs- och projektstödet tillfälligt under 2020, så att stöd
framöver även kan användas för konstnärlig och kulturell utveckling samt att
ansökningarna handläggs löpande.
Yrkanden
Robert Lindgren (SD) yrkar att grundprincipen ska vara att stöd över prisbasbeloppet
(47 300 kronor) skall krävas tillbaka efter att alla utlägg för förberedelse gjorts. Dessa
pengar ska sedan frysas till nästa budgetår.
Tove Bergman (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag punkt 1 och 4.
Tove Bergman (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag punkt 2 och 3.
Tove Bergman (MP) yrkar att punkt 2 i stället får lydelsen:
Föreningar, organisationer och kulturutövare som beviljats kulturstöd över ett
prisbasbelopp (47 300 kronor) som inte kan fullfölja sina åtaganden under 2020 utifrån
tidigare överenskommelse, ska kontakta Kulturförvaltningen för att föra dialog om
användning av beviljade medel. Eventuella alternativa sätt att använda kulturstödet ska
godkännas av kulturnämnden.
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Mötet ajournerades mellan kl. 9:00 och 9:10.
Eva-Marie Paulsson (S) yrkar avslag på Robert Lindgrens (SD) yrkande.
Eva-Marie Paulsson (S) och Bengt Kjellgren (M) yrkar bifall till Tove Bergmans (MP)
yrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden (C) prövar kulturförvaltningens förslag mot Robert Lindgrens (SD)
yrkande och finner att kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
Ordföranden (C) prövar kulturförvaltningens förslag mot Tove Bergmans (MP)
yrkanden enligt följande:
Ordföranden (C) prövar kulturförvaltningens förslag till beslut, punkt 2 och 3, mot
Tove Bergmans (MP) yrkande och finner att kulturnämnden beslutar enligt Tove
Bergmans (MP) yrkanden.
Kulturnämnden beslutar i enlighet med kulturförvaltningens förslag punkt 1 och 4 och
Tove Bergmans (MP) yrkanden avseende punkt 2 och 3.
Reservation
Robert Lindgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justeringsdag

2020-04-14

Sekreterare

......................................................
Maria Gellert

Ordförande

.................................................
Anna Ginstmark

Justerare

.................................................
Eva-Marie Paulsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

