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Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015
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Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att uppdra åt förvaltningschef att enligt förvaltningens förslag teckna samverkansavtal med Stockholms stad, Nacka kommun samt Värmdö kommun avseende Innovativ Kultur 2015,
att förutsatt att budget för 2015 medger anslå 600 000 kr till Innovativ Kultur
2015 genom att då ta i anspråk dels 300 000 kr anslag för kulturstöd, dels
300 000 kr ur anslaget för utveckling av nya stödformer,
att delegera till förvaltningschef att besluta om projektstöd inom ramen för
fastställt anslag för Innovativ Kultur 2015.

2

Ärendet

Kulturförvaltningen har i tillsammans med kommunala tjänstemän från
Nacka, Stockholm samt Värmdö utarbetat ett förslag till avtal samt riktlinjer
för 2015 om regional samverkan inom Innovativ Kultur. I avtalet för 2015 görs
inga större förändringar jämfört med det avtal som tecknades 2014. F.n. pågår
ett upphandlingsförfarande när det gäller vem som skall vara utförare av Innovativ Kultur fr.o.m. 2015.

3

Bakgrund

Innovativ Kultur är en regional resurs för alla i Stockholms län som arbetar
med nyskapande konst- och kulturprojekt, utforskande experiment inom
konst och kulturområdet samt samarbeten mellan kultur, näringsliv och akademi. En viktig del i verksamheten är utdelning av stöd till nyskapande konstoch kulturprojekt. Stockholms stad initierade 2008 Fonden Innovativ Kultur
vilket också omfattade att utveckla samarbeten mellan forskning, kultur- och
näringsliv. Sedan 2010 har Stiftelsen framtidens kultur ingått som medfinansiär. 2013 etablerades den regionala samverkan och landstinget, Huddinge
kommun, Nacka kommun och Värmdö kommun anslöts till Innovativ Kultur.
Under 2014 anslöts sig även Haninge kommun till samarbetet.
Bilagor
1. Förslag till avtal 2015 för regional samverkan kring Innovativ Kultur
2. Riktlinjer för projektansökan
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Den externa entreprenören Innovation Impact AB har uppdraget av Stockholms kulturförvaltning att driva och utveckla arbetet enligt avtal till och med
2014. F. n. pågår en upphandlingsprocess vem som f r om 2015 skall driva Innovativ Kultur. Ett avtal med samverkande parter måste tecknas innan Stockholm tecknar avtal med en ny entreprenör. Detta för att Stockholm skall få en
garanti för att bl. a. budgeten håller. Haninge och Huddinge kommun har beslutat att inte ingå i Innovativ Kultur fr.o.m. 2015.

4

Förslag till avtal 2015

Förslaget till samarbetsavtal (bilaga 1) ska antas av samtliga parter d v s
Stockholms läns landsting, Stockholms Stad, Nacka och Värmdö kommun.
Avtalet avser enbart 2015 och inga stora förändringar jämfört med 2014 års
avtal görs. I förslaget framgår de olika parternas ansvar inom överenskommelsen.
Riktlinjer för projektansökan framgår av bilaga 2. Innovativ Kulturs syfte är
att stödja kulturell och konstnärlig förnyelse. Det innebär att Innovativ Kultur
kan bidra med initialt stöd till att bryta ny mark inom konst- och kulturområdet för att pröva nya idéer och verka gränsöverskridande.
4.1

Kulturförvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna avtalet för 2015 och kulturnämndens uppdrar till förvaltningschefen att teckna avtal för 2015. Därutöver
föreslås kulturnämnden delegera till förvaltningschefen att besluta om stöd
inom ramen för de anslag som kommer att anslås för Innovativ Kultur i budget
för 2015.
Förvaltningen ser Innovativ Kultur som en del i ett regionalt samarbete och
har förhoppningar att fler kommuner är intresserade att ingå i samarbetet
framöver. Inom Innovativ Kultur finns också ambitionen att får akademin och
näringslivet intresserade av att medverka. Hittills har så dock skett i mycket
begränsad omfattning.
F.n. pågår upphandlingsförfarande vem som fr.o.m. 2015 skall driva Innovativ
Kultur. Tilldelningsbeslutet kan fattas först när detta avtal är undertecknat av
samtliga parter.

Eva Bergquist
Förvaltningschef
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Avtal 2015 för regional samverkan kring Innovativ Kultur
Avtal mellan
 Stockholms stad, genom dess kulturförvaltning, org.nr. 212000-0142
 Stockholms läns landsting, genom dess kulturförvaltning, org.nr. 232100-0016
 Nacka kommun, genom dess kulturnämnd, org.nr. 212000-0167
 Värmdö kommun, org.nr. 212000-0035
gällande samverkan kring Innovativ Kultur.
Bakgrund
Innovation Impact AB har sedan 2008 haft uppdraget av Stockholms kulturförvaltning att
driva och utveckla arbetet enligt avtal fram till och med 31 december 2014. Under hösten
2014 genomförs en förnyad upphandling av utförare för 2015 av Stockholms
kulturförvaltning i samråd med styrgruppen för regional samverkan kring Innovativ Kultur.
Tilldelningsbeslut kommer att fattas av Stockholms kulturförvaltning efter det att detta avtal
är godkänt och undertecknat av samtliga parter.
2008 initierade Stockholms Stads kulturnämnd ett stöd för innovativa kulturprojekt vilket
också omfattade att utveckla samarbete mellan kultur- och näringsliv. Satsningen kom att
kallas Innovativ Kultur och har utlyst och fördelat medel två gånger per år enligt riktlinjer och
villkor godkända av Stockholms kulturnämnd. Därutöver har det ingått en rådgivande roll i
frågor om kultursamverkan gentemot forskning, kultur- och näringsliv samt att skapa intresse
för samverkan med kommunerna och landstinget i Stockholms län.
Sedan 2010 har Stiftelsen framtidens kultur ingått som medfinansiär. 2013 etablerades den
regionala samverkan och Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Haninge kommun,
Nacka kommun och Värmdö kommun anslöt till Innovativ Kultur. Samverkan leds av en
styrgrupp där samtliga parter är representerade och Stockholms kulturförvaltnings
representant är ordförande. Inför 2015 har Huddinge respektive Haninge kommun valt att inte
ingå i samverkan.
Innovativ Kultur är idag ett resurscenter för alla i Stockholms län som arbetar med
nyskapande konst- och kulturprojekt, utforskande experiment inom konst och kulturområdet
samt samarbeten mellan kultur, näringsliv och akademi. Sedan starten har Innovativ Kultur
finansierat mer än 130 projekt med över 18 miljoner kronor och stött ännu fler med
rådgivning och utökat nätverk. www.innovativkultur.se. Fram till och med december 2014 har
3 ansökningsomgång genomförts i den nya samverkansorganisationen.
1. Fullständig reglering
Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör under 2015.
Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som må ha föregått avtalet ersätts av
innehållet i detta avtal.
Ändringar av och tillägg till avtalet skall, för att vinna giltighet, biläggas detta avtal i skriftlig
form undertecknat av samtliga parter.
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2. Samverkans innehåll
Syftet är att stödja, främja och stimulera kulturell och konstnärlig förnyelse samt att utveckla
samarbeten och samfinansiering mellan kultur, näringsliv och akademi i Stockholms län.
Mål




Kulturens närvaro och finansiering i hela länet stärks.
Fler medborgare får möjlighet att ta del av nya former av kultur.
Den kreativa kraften och sysselsättningen i hela länet ökar.

2.1 Verksamhet.
Innovativ Kultur är en regional resurs för alla i Stockholms län som arbetar med nyskapande
konst- och kulturprojekt, utforskande experiment inom konst och kulturområdet samt
samarbeten mellan kultur, näringsliv och akademi
Verksamheten omfattar
1.. Drift och utveckling av Innovativ Kultur.
- Administration och kommunikation kring utlysningar av projektmedel
- Beredning av ansökningar med prioritering av förslag till projekt för beviljat stöd
- Rådgivning till innovativa kulturprojekt som söker stöd från Innovativ Kultur
- Initiera och leda insatser för att fler finansiärer väljer att stödja Innovativ Kultur
ekonomiskt och med eventuella bartervärden
- Utveckla och fördjupa kontakter och samarbeten mellan kultur, näringsliv, akademi
och kommuner i Stockholms län
2. Uppföljning inom följande områden:
- Mål och förväntade resultat formulerade för Innovativ Kultur enligt uppdraget.
- Effekter av utdelade projektmedel, genomförda projekt och övriga insatser hos
målgrupperna; kultur, näringsliv och akademi.
3. Parternas ansvar inom samverkansöverenskommelsen.
 Att avsätta medel för Innovativ Kulturs verksamhet.
 Att följa beslutade riktlinjer och prioriteringar vid beslut om projektstöd.
 Besluta om projektstöd.
 Utveckla Innovativ Kultur i enlighet med samverkans mål och syfte.
 Att agera för en fortsatt samverkan kring Innovativ Kultur.
 Följa upp och redovisa resultatet av samverkan.
4. Beslutande organ
Beslutande organ för samverkan Innovativ Kultur är Innovativ Kulturs styrgrupp.
Styrgruppen uppgift omfattas också av att vara styrgrupp gentemot den externa utföraren som
på uppdrag av Stockholms stad driver och utvecklar Innovativ Kultur.
I styrgruppen ingår representanter med beslutsmandat för respektive part som bidrar med
medel till Innovativ Kultur. Utöver avtalsparterna ingår Jonas Anderson, tidigare VD
Stiftelsen framtidens kultur, för beslut om de medel från Stiftelsen framtidens kultur finns
inom Innovativ Kulturs verksamhet 2015.
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Styrgruppen fattar beslut om
 Fördelning av utdelningsmedel
 Ansöknings- och beslutsprocesser
 Budget och verksamhetsplan
 Samverkans fortsättning
5. Personella resurser
Huvudman och ansvarig för avtalad upphandling av extern utförare är Stockholms
kulturförvaltning som också bemannar posten som ordförande i styrgruppen.
Extern utförare svarar för
- Administration
- Beredning av ansökningar
- Kommunikation och marknadsföring med stöd av samverkande parter
- Bedömning av ansökningar i samråd med referensgrupp utsedd av styrgruppen
- Insatser för extern finansiering
- Rådgivning
- Resultatrapportering
6. Finansiering
Parterna går in med resurser som täcker utdelningsmedel, drift av verksamhet, utveckling och
administrativa kostnader för Innovativ Kultur. Medel enligt nedanstående modell avsätts
under förutsättning att parternas budgetförutsättningar tillåter detta.
Respektive parts insats i samverkan:
- För kommun 4 kronor per capita
- För Landstinget 600 000 kronor
- För Stockholm stad 3,5 miljoner kronor
6.1 Urval och beslut om utdelning projektmedel
Varje deltagande kommun garanteras minst ett projekt i urvalsprocessen för prövning om
beviljat stöd, förutsatt att ansökan uppfyller riktlinjerna.
Vid beslut om projektmedel åtar sig varje samverkande part att fatta beslut om sin
procentuella del av varje beslut enligt respektive parts ordinarie delegationsordning.
6.2 Jäv
Innovativ Kultur följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer för jäv ”Om
mutor och jäv” 2012-09-01
Beredning och beslut:
Det åligger styrgruppens deltagare och utsedda referenspersoner att uppge eventuellt jäv. Vid
uppkommen jävsituation i det enskilda fallet med en ansökan, tas den berörda personen ur
bedömningsprocessen för denna ansökan och deltar inte i beslutet.
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Ansökan:
Styrgruppens deltagare och utsedda referenspersoner kan inte i egen sak eller som
representant för en organisation söka projektmedel i Innovativ Kultur.
7. Avtalsperiod
Detta avtal gäller från 2015-01-01 tom 2015-12-31
8. Tvist
Tvist på grund av detta avtal eller rörande rättsförhållanden som följer eller står i samband
med avtalet skall avgöras av svensk allmän domstol, med tillämpning av svensk rätt.
…………………………………………………………………………………………………
Detta avtal är upprättat i 5 liktydiga exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Stockholm den

2014

…………………………………….
Berit Svedberg
Kulturdirektör Kulturförvaltningen
Stockholms stad

Stockholm den

2 014

…………………………………….
Eva Bergquist
Förvaltningschef Kulturförvaltningen
Stockholms läns landsting

Nacka den

2014

…………………………………….
Malin Westerbacks
Direktör för arbete och fritid.
Nacka kommun
Värmdö den

2014

…………………………………….
Monica Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande
Värmdö kommun

Värmdö den

2014

…………………………………….
Stellan Folkesson
Kommundirektör
Värmdö kommun

RIKTLINJER FÖR PROJEKTANSÖKAN
Innovativ Kulturs syfte är att stödja kulturell och konstnärlig förnyelse. Det innebär att
Innovativ Kultur kan bidra med initialt stöd till att bryta ny mark inom konst- och
kulturområdet för att pröva nya idéer och verka gränsöverskridande. Innovativ Kultur
stöder projekt som har autenticitet och trovärdighet att genomföras med relevant
kompetens.
Innovativ Kultur erbjuder möjlighet att söka och beslutar om projektmedel minst två
gånger om året.

PRIORITERADE OMRÅDEN
För att främja och stimulera förnyelsearbetet inom kulturlivet och samarbetet mellan
kulturliv, näringsliv och forskning prioriterar Innovativ Kultur projekt som:
• Har potential att utveckla kulturlivet i länet
• Utvecklar nya metoder och processer
• Utvecklar samarbete mellan kultur, näringsliv och/eller forskning
• Är kulturellt och konstnärligt nyskapande
• Underlättar och utvecklar strukturer för kulturentreprenörskap

ALLMÄNNA KRAV
Projektmedel kan exempelvis sökas för:
• Experiment och tidsbegränsad försöksverksamhet.
• Förnyelse av produktionsformer, arbetssätt och organisering.
• Förstudier och idéutveckling.
• Nya konstellationer, samarbeten och gränsöverskridande konst och kultur.
• Utveckling av nya former för interaktion.
• Utveckling av samarbete mellan näringsliv och konst- och kulturliv.
• Utveckling av samarbete mellan akademi, konst och kultur.
• Utveckling av nya former för finansiering av kultur
Projektmedel beviljas inte till:
• Löpande verksamhet eller verksamhetsbidrag.
• Personliga stipendier eller kostnader för studieresa eller utbildning.
• Investeringar i utrustning, teknik och administration som inte direkt berör
projektet.
• Projekt som genererar en ekonomisk vinst inom ramen för ansökt projekt.
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VILLKOR
Projektmedel kan sökas av:
• enskild firma eller juridisk person.
Projekten ska ha:
• ett tydligt inslag av kulturell och konstnärlig förnyelse
• sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Stockholms län
Ansökan:
• Komplett projektansökan om bidrag ska inges på webbformulär. Insända
handlingar återsänds ej.
• Projektansökan eller komplettering som ej inkommit vid ansökningsomgångens
stängning behandlas ej.
För beviljade projekt:
• Sökande organisation ska ha revisor. Godkänd eller auktoriserad revisor krävs
enligt Skatteverkets regler.
• Om väsentliga förändringar uppstår i ett projekt som beviljats stöd ska
Innovativ Kultur meddelas.
• Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas. Detsamma gäller vid
eventuellt överskott.
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