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Svar på mot ion om säkerställande av
kulturens ekonomiska förutsät tningar från
Lovisa Johansson (FI) med flera

Förslag t ill beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktigebesluta

1. att besvara motionens första att-sats, samt

2. att avslå motionens andra, tredje och fjärde att-sats.

Ärendet

Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en
motion väckt 25 maj 2020

att kulturnämnden instiftar en fond för stöd till kulturlivets olika aktörer under
Coronapandemin,
att beviljande av ansökan om stöd från stödfonden förutsätter att vinst inte
plockas ut ur bolaget under perioden som stödet ges,
att om ett bolag som beviljats stöd ur fonden under innestående
verksamhetsår går med vinst under samma verksamhetsår, så återgår vinsten
till stödfonden, samt
att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast
i samband med bokslutet.

Beredning

Ärendet har beretts av kulturförvaltningen och kommunledningskontoret.

Kulturnämnden Datum: Diarienummer:
Tjänsteskrivelse t ill Kulturnämnden 2021-11-18 KTN-2021-00797

Handläggare:
Pia Sörås Staflin

http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Kulturnämnden stödjer det fria kulturlivet i kommunen genom olika slags stöd. 

Till följd av pandemin har många kulturaktörernas verksamhet påverkats under 
2020/2021. Många verksamheter har stått inför utmaningar i form av intäktsbortfall 
kopplade till faktorer som inställda evenemang, minskade publiksiffror och uteblivna 

uppdrag.  

Kulturaktörerna har visat på stor kreativitet och på olika sätt snabbt ställt om för att 
kunna fortsätta bedriva verksamhet på ett coronaanpassat sätt. Att ställa om och 

skjuta fram programverksamhet innebär dock merkostnader. För aktörer med fasta 
kostnader och små marginaler påverkas likviditeten snabbt. Såväl större 
kulturverksamheter som yrkesverksamma konstnärer och frilansande kulturutövare 
har drabbats.  

Efter beslut i kulturnämnden 26 mars 2020 § 44, och 28 maj 2020 § 68, har kulturaktörer 

som tidigare beviljats stöd inom ordinarie stödformer i de allra flesta fall kunnat 

beviljas förändringar och anpassning av verksamhet inom dessa stöd i dialog med 
kulturförvaltningen. Beslut om ändrad användning av beviljat stöd har fattats löpande 
av kulturförvaltningens direktör på delegation av kulturnämnden utifrån nämndens 

intention att i möjligaste mån minimera pandemins påverkan på kulturlivet. 

Kulturnämnden beslutade 7 oktober 2020 § 105 att inrätta en tillfällig stödform till 
kulturlivet för intäktsbortfall med anledning av covid-19 samt att införa en tillfällig 

stödform till kulturlivet för omställning och anpassning av kulturverksamhet med 
anledning av covid-19. De tillfälliga stödformerna infördes dels för att kunna 

kompensera för kulturverksamheters bortfall av intäkter under 2020, dels för att kunna 
möjliggöra kulturverksamhet anpassad till ett samhälle med fortsatt pandemi under 

2021 och därmed värna ett fortsatt levande kulturliv i kommunen. Stödet har fram till 
och med juli 2021 utlysts vid två tillfällen. 

Stödformerna riktar sig till aktörer med organisationsnummer baserade i Uppsala 
kommun. Vid fördelning av stödet har Uppsalas professionella kulturliv prioriterats, det 
vill säga verksamheter där lokala professionella yrkesutövare drabbats ekonomiskt av 
pandemin. Det tillfälliga kulturstödet för intäktsbortfall bygger på en uppskattning av 

bortfallet jämfört med tidigare års verksamhet. Organisationen har behövt verifiera sitt 
intäktsbortfall genom en förteckning över inställd eller påverkad verksamhet samt 
jämförande statistik och resultatrapport för den aktuella perioden under 2019 och 
2020. Ingen återredovisning av stödet krävs.  

Det tillfälliga kulturstödet för omställning och anpassning av kulturverksamhet utgår 
från en beskrivning av hur den berörda verksamheten behöver kunna anpassas eller 

ställas om för att kunna fortleva under en fortsatt pandemi 2021, samt en planerad 
budget för åtgärden. Stödet skar återredovisas i form av en beskrivning av genomförda 
åtgärder, konsekvenser av dessa samt en ekonomisk rapport. 

De tillfälliga stödformerna har finansierats inom ramen för kulturnämndens budget 
2021. Den totala summan uppgår hittills till 7 989 676 kronor, varav stöd för 
intäktsbortfall: utgör 4 669 457 kronor, och stöd för omställning och 

anpassning/särskilda behov och åtgärder: utgör 3 320 219 kronor. Kostnaderna för 

stödet har särredovisats. 

Kulturaktörer har även haft möjlighet att söka statliga stöd från bland annat Statens 
kulturråd och Konstnärsnämnden.  
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Något behov av att instifta en kommunal fond bedöms därför av kulturnämnden inte 

finnas. Utifrån ovanstående föredragning anses första att-satsen besvarad och 
påföljande att-satser är därmed inte aktuella att besvara. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2021 

Bilaga, Motion om säkerställande av kulturens ekonomiska förutsättningar Lovisa 
Johansson (FI) med flera 

 

 

 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson  
Förvaltningsdirektör  

 

 



 
 

Motion: Säkerställande av kulturens ekonomiska förutsättningar 

 

Kommunens kulturliv står inför en mycket stor utmaning tillsammans med det övriga 

samhället. Många aktörer ställer in sina verksamheter och flera scener står helt tomma. 

Kulturen är samhällets livsluft och kommunen är helt beroende av ett vitalt kulturliv som står 

starkt även efter krisen.  

 

Vi är oroade över att scener läggs ner samt att fria kulturutövare och kulturföreningar av 

ekonomiska skäl behöver avveckla sin verksamhet. Detta gäller alla, från små utövare till 

stora kommersiella aktörer. Därför krävs det ett konkret ekonomiskt stöd för kulturen i 

kommunen. För att säkerställa kulturens överlevnad genom Coronakrisen vill vi att 

Kulturnämnden inrättar en fond som vi tillför från kommunens resultat. Härifrån bör både 

ideella och kommersiella aktörer kunna söka pengar för att klara sig genom Coronakrisen.  

 

 

Med anledning av detta yrkar vi att: 

- Kulturnämnden instiftar en fond för stöd till kulturlivets olika aktörer under 

Coronapandemin. 

- Beviljande av ansökan om stöd från stödfonden förutsätter att vinst inte plockas ut ur 

bolaget under perioden som stödet ges.  

- Om ett bolag som beviljats stöd ur fonden under innestående verksamhetsår går 

med vinst under samma verksamhetsår, så återgår vinsten till stödfonden.  

- Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 

samband med bokslutet. 

 

Lovisa Johansson (F!) 

Stina Jansson (F!) 

Charlie Strängberg (F!) 
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