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Kulturnämnden

Analys av sökbara utvecklingsbidrag 2017
Ordförandens förslag

1. Kulturnämnden lägger analys av utvecklingsbidrag 2017 till
handlingarna.
Sammanfattning

Kulturnämnden fördelar två gånger per år sökbara utvecklingsbidrag och totalt
inkom 239 ansökningar under 2017. Av ansökningarna beviljades bidrag till 55
projekt och det sammanlagda bidragsbeloppet uppgick till 7 540 400 kr.

Under 2017 beslöt kulturnämnden även att bevilja extra medel, s.k. särskilda
satsningar, till fria professionella kulturaktörer i Skåne. Dessa ansökte inom
ramen för utvecklingsbidrag 2017, men beviljades medel vid kulturnämndens sammanträde 2017-11-10.
Kvaliteten är hög avseende både projektgenomförande och redovisning,
dock torde en revidering av redovisningsblanketten kunna ge både djupare
och mer relevant information om utfallet av projekten.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-09-27
2. Analys av sökbara utvecklingsbidrag 2017
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Kulturnämndens utvecklingsbidrag ska ta vara på och synliggöra idéer till
utveckling inom kulturområdet och bidra till ett brett kulturutbud. Projekten ska
representera olika konst- och kulturformer.
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Kulturnämnden beslöt enligt KN 2017 § 23 att uppdra åt förvaltningschefen
att göra en samlad kvalitativ analys av utvecklingsbidragen 2017 och denna
analys har således baserats på de bidrag som redovisats under 2017. De
bidrag som beviljats under 2017 löper under olika tidsperioder och
redovisas därför inte vid samma tidpunkt. Den kvalitativa analysen har
således inte genomförts på samma projekt som den kvantitativa
redovisningen, vilken omfattar samtliga beviljade ansökningar av sökbara
utvecklingsbidrag inkomna under 2017.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet beräknas inte få några ekonomiska konsekvenser.
Juridisk bedömning

Samråd med jurister har inte bedömts som nödvändig.
Miljökonsekvenser

Ärendet har inte bedömts ha några miljömässiga konsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ärendet har inte bedömts vara föremål för facklig samverkan.
Uppföljning

Ärendet är en uppföljning i sig och vidare uppföljning har i nuläget inte
bedömts nödvändig.
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