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Stöd för att öka tillgängligheten för funktionshindrade att ta del av
kultur – ändring av reglerna
1

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att ett särskilt tillgänglighetsstöd även fortsättningsvis skall kunna medges för att
underlätta funktionshindrades möjlighet att ta del av och medverka i olika former av
kultur,
att stödet kan sökas i samband med ansökan om kulturstöd till kontinuerlig och tillfällig verksamhet,
att stödet är maximerat till högst 20 000 kr av beräknad kostnad för tillgänglighetsåtgärder,
att dessa regler tillämpas från och med mars 2010,
att bekosta stödet med fastställd budget för kulturstöd.

2

Bakgrund

2.1

Hittills gällande regler

Kulturnämnden beslöt 2007-05-24
att ett särskilt tillgänglighetsstöd skall kunna utgå för att underlätta funktionshindrades möjlighet att ta del av och medverka i olika former av kultur,
att stödet kan sökas i samband med ansökan om kulturstöd till kontinuerlig
och tillfällig verksamhet eller som ett separat stöd om kulturstöd redan beviljats 2007,
att stödet är maximerat till högts 75 % av beräknad kostnad för de tillgänglighetsåtgärder som planeras, dock högst 15 000 kr per ansökan.
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Tillgänglighetsstödet ska ses som ett stimulansstöd för att förbättra och utveckla tillgängligheten och kan utgå för att underlätta funktionshindrades möjlighet att ta del
av och medverka i olika former av kultur. Stödet kan sökas i samband med ansökan
om kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet. En organisation som får
verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet kan inte söka detta stöd.
Stödet från kulturnämnden kan för närvarande uppgå till maximalt 15 000 kr per
kulturprojekt, dock högst 75 % av beräknad merkostnad för de tillgänglighetsåtgärder som planeras. Den sökande organisationen svarar således för en delfinansiering
om minst 25 % av budgeterad kostnad. Stödet bekostas inom ramen för befintligt
kulturstöd. Det kan inte ges till ombyggnader av lokaler och eller annan investering i
fastighet. Dock kan det ges till teknisk utrustning inom ovan angivna ramar. Stödet
introducerades vid en särskild konferens under hösten 2007 och på kulturförvaltningens hemsida.
Intresset för stödet har varit litet, under 2008 beviljades fyra projekt stöd och 2009
två projekt. Bidragskostnaderna uppgick till totalt 60 000 kr respektive 30 000kr.
2.2

Enkät om det dåliga intresset för stödet

Kulturförvaltningens samverkansråd för handikappfrågor har vid flera sammanträden haft detta stöd uppe för diskussion eftersom tillgänglighetsstödet bedöms som
viktigt för att många ska ha möjlighet att ta del av kultur i olika former. Samverkansrådet har försökt belysa varför intresset för stödet varit så lågt; Är det för litet belopp
som medges, ska det inte vara någon egen finansiering eller känner de sökande
överhuvudtaget inte till stödet? För att kunna finna orsaken till det låga intresset
gjordes under 2009 en enkätundersökning. Enkäten sändes ut till alla organisationer som beviljats kulturstöd under första halvåret 2009.
Svarsfrekvensen var låg och det är därmed svårt att dra några entydiga slutsatser om
det ringa intresset för stödet. Det var många anledningar till varför olika kulturutövare inte sökt stödet, men en slutsats som kunde dras var att stödets storlek var för
litet och/eller att det inte borde finnas krav på självfinansiering av tillgänglighetsanpassningarna.
Efter genomgång av enkäten och tidigare diskussioner konstaterade samverkansrådet att det bör övervägas att stödet höjs till 20 000 kr och att kravet på en delfinansiering om 25 % slopas. Denna förändring skulle tillämpas snarast möjligt.
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Kulturförvaltningens synpunkter

Kulturförvaltningen anser att det speciella stödet för att öka tillgängligheten för
funktionshindrade har en viktig funktion att fylla för att göra olika kulturarrangemang mer tillgängliga för personer med olika funktionshinder. De projekt som hittills genomförts har visat sig vara positiva för dem med olika funktionshinder som
getts möjlighet att delta.
För att öka intresset för att göra kulturen tillgänglig för fler personer bör stödet höjas till 20 000 kr och kravet på en delfinansiering om 25 % slopas. Faktorer som bör
göra stödet mer känt är att kulturförvaltningens hemsida från i vinter är förnyad,
informationen om stödet är mer klargörande samt ansökningsblanketten har en ny
layout där ansökan om stödet är placerad före underskriften på blanketten som en
del av ansökan om kulturstöd och inte som en frivillig bilaga så som ansökan varit
utformad hittills. Regeländringen syftar till att det ska komma in fler ansökningar
om tillgänglighetsstöd. Det höjda maximibeloppet för stöd samt det slopade kravet
på egenfinansiering kan och ska förhoppningsvis bidra till att kostnaderna för tillgänglighetsstöd ökar. Kostnaderna belastar som tidigare, budgeten för kulturstöd.
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