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Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2010
1

Ärendet

Kulturnämnden har i 2010 års budget anslagit 300 000 kronor för kulturverksamhet i skärgården. Beslut om stöd är delegerat till förvaltningschefen. I detta ärende föreslås kulturnämnden godkänna rapport angående redovisning av
stöd till kulturverksamhet i skärgården 2010.
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Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna föreliggande rapport angående redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården år 2010 och lägga rapporten till handlingarna.
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Bakgrund

Anslaget för kulturverksamhet i skärgården används som ett projektstöd. Kulturutövare samt kulturkommittéerna på Björkö/Arholma, Blidö/Yxlan, Husarö, Ingmarsö, Ljusterö, Muskö, Möja, Nämdö, Ornö, Runmarö, Rådmansö,
Sandhamn, Singö, Svartsö och Utö kan söka stöd till kulturprojekt.
Vid bedömning av ansökningarna beaktades landstingets mål i det skärgårdspolitiska programmet såsom att





satsa på en levande skärgård,
att människor skall kunna bo och verka i skärgården på rimliga villkor,
värna miljö och kulturmiljö samt att skärgården utvecklas som rekreationsområde. Därtill skall hänsyn tas till
satsning på barnens/ungdomarnas behov av kulturell stimulans,
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att arrangemangen/projekten genomförs i huvudsak under höst, vinter
och vår
att man där så är möjligt eftersträvar en samverkan med folkrörelserna och primärkommunerna för att bättre utnyttja befintliga resurser

Under år 2010 har sammanlagt 299 000 kronor fördelats för projektstöd till
kulturverksamhet i skärgården.
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Kulturförvaltningens synpunkter

Förvaltningschefen har i delegationsbeslut som anmälts till kulturnämnden
löpande under året beslutat att 9 projekt skall få stöd. Förvaltningen har avslagit tre ansökningar p g a låg andel barn och unga i målgruppen samt att
båda könen inte var representerade i två av organisationernas styrelser. Redovisning av de projekt som fått stöd framgår av bilaga. Förvaltningen kan efter
genomgång av redovisningar och erfarenheter lämna följande sammanfattande kommentarer:


2010 har fria grupper, enskilda kulturutövare, kulturorganisationer
och lokala arrangörer inom områdena teater, musik, dans och litteratur
fått stöd ur anslaget.



2 projekt återstår att redovisa. Dessa projekt avslutades i december
2010. Redovisning skall vara inlämnad senast två månader efter projektets slut.



Preliminärt har samtliga öar i målgruppen har tagit del av något projekt/arrangemang.



Genomförandeperioden för projekten har i huvudsak varit vår, sommar
och höst. 3 projekt genomfördes under sommaren till vilka fördelades
stöd med sammanlagt 70 000 kronor. Resterande 229 000 kronor av
anslaget fördelades till 6 projekt under främst vår och höst.



Bofasta har tagit del av samtliga redovisade projekt/arrangemang.
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I de redovisade projekten var totala antalet deltagare 3 946 st. I samtliga redovisade projekt/arrangemang under år 2010 har barn eller ungdomar ingått i målgruppen enl följande:
0-6 år
= ca 9%
7-12 år
= ca 15%
13-20 år
= ca 5%
21-25 år
= ca 7%
26år= ca 64%.



I 6 av de redovisade projekt har den totala kostnaden överstigit kulturnämndens stöd vilket bl a inneburit att projekten har haft finansiering
från annat håll. I ett projekt var kulturnämnden ensam bidragsgivare
då det rörde sig om en uppföljning med barnen i ett tidigare projekt
där även kommunen bidragit. Förvaltningen anser det angeläget med
denna uppföljning. I genomsnitt motsvarar kulturnämndens stöd ca 13
procent av projektens totala redovisade kostnader.

Hans Ullström

Redovisning Kultur i Skärgården
Budgetår: 2010
Dnr

Organisation

Projekttitel

Startdatum Slutdatum

Plats

Målgrupp

2009/639 AMMOT - Artister
och Musiker mot
tinnitus

Micken och Sladden

2010-01-01

2010-12-31

2009/829 KnappKarlsson

Scen KnappKarlsson
2010

2010-07-01

2010-08-07 Båthuset Barnens Bofasta o
Ö, Väddö
fritidsboende barn,
ungd o vuxna

2010/15

Ljusterö Opera
Festival

Ljusterö operafestival
2010

2010-03-01

2010-10-31 Ljusterö Kyrka,
Ljusterö
Bygdegård, Siarö

2010/23

Möjaskärgårdens
intresseförening

Dansen på Sunnanö

2010-09-04

2010/82

Den idéella
föreningen
DansPunktNU!

Lyxpåse-vad stannar
kvar

2010/90

Teater Tummeliten

Petter och hans fyra
getter

Beviljat Kostnad Redovisat Notering
0

35 000

20 000

15 000

360 000 2010-12-27

Bofasta o fritidsb
barn, ungd o vuxna

100 000

33 000

739 409 2011-01-10

2010-09-04 Möja Dansbana

bofasta o
fritidsboende barn,
ungdom o vuxna

20 400

10 000

15 000 2010-11-03

2010-04-01

2010-06-10 Ljusterö, Vätö
och Väddö

Bofasta barn 6-9
år

55 000

50 000

50 000 2010-07-13

2010-05-05

2010-09-30 Förskolor, skolor
och
hembygdsgårdar

bofasta barn

25 200

21 000

42 000 2010-10-06

2010/136 Blidö Kulturförening Blidö Visfestival

2010-07-24

2010-07-24 Almviks brygga

Bof o
fritidsboende barn,
ungd o vuxna

0

25 000

129 800 2010-09-16

2010/372 Runmarö
Hembygdsförening

Runmaröspelet

2010-07-17

2010-07-17 Hembygdsgårde
n Runmarö

Bofast och fritidb
barn, ungd o vuxn
p ön m omnejd

74 000

30 000

102 823 2010-12-27

2010/376 Författarcentrum
Öst

Författarbesök i
skärgården

2010-09-01

2010-12-31

Bofasta barn o
ungd i skärgården

0

80 000

den 17 januari 2011

Bofasta barn

Sökt

0

0

Proj avslut dec. Ännu ej
redovisat

Proj avslut dec. Ännu ej
redovisat
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