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STOCKHOLMS KULTURFORVAL TNING

Diarienummer
6.1/4453/2019

BESLUTSPROTOKOLL
Fort vid sammantrade 2019-11-25
Narvarande:
Robert Olsson,
Patrik Liljegren, bitradande
forvaltningschef
Anne Lund, enhetschef
Karin Rowland, handlaggare

Delegationsbeslut om Stod till lokalforvaltande organisationer 2020 har vid dagens sammantrade
tagits enligt nedanstaende tabell samt bilaga till detta protokoll.
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c.off
c.off har tidigare inte sökt stöd som lokalförvaltande organisation men fick 2019 kulturstöd
för dansverksamhet. Lokalerna ligger på Körsbärsvägen i Östermalm, nära KTH, DOCH,
Dans- och Cirkushögskolan och andra högskoleutbildningar. Verksamheten har hittills haft ett
starkt fokus på dans och är inriktad på residens, utvecklingsprojekt och
föreställningssamarbeten med koreografer och det fria danslivet. Målsättningen är att bredda
verksamheten med bland annat lokalupplåtelse och man vill för detta ändamål anställa en
person som ska arbeta med uthyrning och lokal förankring.
c.off söker ettårigt grundstöd om 500 000 kr.
Underlag för bedömning
 c.off möter stödområdets kriterier väl avseende omfattning och kvalitet på
kulturverksamheten men i mindre grad när det gäller föreningsliv och andra
målgrupper.
 De samarbeten och målgrupper som anges i ansökan ligger nästan uteslutande inom
scenkonstområdet, framför allt dans och rörelse.
 Lokalerna ligger i en stadsdel med god tillgång till kulturlokaler.
 Ansökan och verksamheten visar på god förmåga att marknadsföra och driva
nuvarande verksamhet effektivt och i god administrativ ordning men föreningen
saknar erfarenhet av lokalupplåtelse enligt stödområdets riktlinjer.
 Verksamheten bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter som scenkonsthub.
Beslut
Förvaltningen avslår ansökan från c.off. Avslaget motiveras av att c.off inte har den
verksamhetsbredd som riktlinjerna anger, att ”tillgodose föreningslivets, kulturlivets och
stockholmarnas behov av lokaler för att förverkliga demokratiska mål i samhället”. Den
fortsatt starka inriktningen på dans och konstnärlig utveckling talar för att c.off bör söka
kulturstöd för sin verksamhet.
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IKC Interkulturella kunskapscentret
IKC Internationella kunskapscentret har inte tidigare sökt stöd som lokalförvaltande
organisation. I ansökan uppger man: ”Vi är en ideell förening med uppgiften att främja
interkulturell integration och demokratiska värderingar, samt bekämpa alla former av
diskriminering eller förtryck. Lokalen finns i Vårbergs centrum och består av 200 kvm
fördelade på 6 rum, pentry, matplats, två toaletter, dusch mm. Lokalen är tillgänglig för
föreningar som delar våra värderingar och som bedriver folkbildning och annan inkluderande
verksamhet som främjar individernas och gruppernas utveckling och integration”.
Föreningen söker ettårigt grundstöd om 500 000 kr.
Underlag för bedömning
 Föreningen har varit verksam sedan 2018 och har sedan början av 2019 sina lokaler i
en källare i Vårbergs centrum.
 Föreningen har som huvuduppgift att arbeta för nyanlända och deras integrering.
 Verksamheten uppges få stöd 2019 av Skärholmens stadsdelsförvaltning med 52 500
kr.
 Visionen för 2022 är att ”erbjuda en välfungerande radiostudio där föreningarna kan
bedriva radioverksamhet, en fullt utrustad verkstad för olika typer av hantverk och
slöjd, en ateljé och en större danssal med spegelvägg, omklädningsrum, dusch och
toalett samt ljudisolering för att främja verksamhet som kräver fysiskt aktivitet. Vi har
en även flexibel dataverkstad anpassad för personer med minskad rörlighet”.
 Omslutningen beräknas 2019 uppgå till 323 000 kr och då ingår 167 000 kr från
kulturförvaltningen, en summa som dock inte beviljats.
Beslut
Förvaltningen avslår ansökan från IKC Internationella Kunskapscentret. Avslaget motiveras
av att verksamheten är för oprövad och inriktningen för målgruppsnischad för att motsvara
riktlinjernas krav. Lokalerna ligger dessutom nära FOLK i Skärholmen, en samlingslokal som
uppbär stöd av kulturförvaltningen och som har liknande målsättningar som IKC
Internationella kunskapscentret vad gäller arbetet för integration och demokrati.

Kulturförvaltningen
Dnr. 6.1/4453/2019
Sida 3 (6)

KFUM Central
KFUM Central har inte tidigare sökt stöd som lokalförvaltande organisation. I ansökan
uppger man: ”KFUM:s verksamhetsidé är att erbjuda mötesplatser där unga människor kan
utvecklas till sin fulla potential. Föreningen har varit verksam sedan 1880-talet och har sedan
ursprunget arbetat med att främja barn och ungdomars fostran, vård och utbildning. KFUM
Centrals mål är att främja en hälsosam livsstil fri från missbruk. Verksamheter som basket,
gymnastik, körer, orkestrar, Renju, seniorer samt lägerverksamhet. Vi äger och förvaltar en
fastighet i Stockholm med idrottshallar och kulturlokaler.”
De lokaler som i ansökan anges som samlingslokaler ligger på Rosengatan på Östermalm och
omfattar 706 kvm och 7 bokningsbara rum. Den nuvarande lokalupplåtelsen riktar sig främst
till företag (2 218 av totalt 2 418 timmar) men man har ambitionen att närma sig
föreningslivet.
Föreningen söker treårigt grundstöd utan att ange belopp.
Underlag för bedömning
 KFUM Central är en viktig aktör inom idrottsrörelsen men har också kulturella grenar
som körer och orkestrar inom olika genrer.
 Föreningen vill utveckla både kulturverksamheten och lokalupplåtelsen till kultur- och
föreningslivet. Det finns planer på att bygga ett helt nytt kultur- och idrottscenter vid
Norra stationsområdet där det finns förutsättningar för en sådan expansion.
 Den nuvarande lokalupplåtelsen har en kommersiell karaktär med inriktning på
företag, varav merparten är fasta hyresgäster.
 Intäktskalkylen, som saknar uppgifter om offentligt eller privat stöd, visar ett
underskott 2019 på 7,3 miljoner kronor.
Beslut
Förvaltningen avslår ansökan från KFUM Central. Avslaget motiveras av att både den öppna
kulturverksamheten och lokalupplåtelsen till föreningslivet är för begränsad för att motivera
stöd. Ansökan innehåller inte heller några konkreta uppgifter om vilka samarbeten som
planeras för att utveckla såväl verksamheten som den ekonomiska basen.
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Kista Träffs föreningsråd (Kista Träff)
Kista Träffs föreningsråd är en ideell förening som sedan 2009 bedriver lokaluthyrning på
Kista torg. Lokalerna omfattar 1 403 kvm och har 9 bokningsbara rum. Lokalerna används
dagtid huvudsakligen av Kista folkhögskola. Folkhögskolan har muslimsk profil och blev 1
januari 2010 en självständig folkhögskola. Huvudman för Kista folkhögskola är Kista
folkhögskolas förening. I april 2019 bildades även Kista folkhögskolas stiftelse.
Kvällstid och helger är lokalerna tillgängliga för föreningsliv och fester. En stor del av
lokalupplåtelsen avser olika religiösa föreningar och samfund. Kista Träffs föreningsråds mål
är att utgöra en lokal kraft som har möjlighet att påverka unga att ta makten över sina liv och
ge dem en möjlighet att utöva sina intressen.
Den fördjupade analys av verksamheten som förvaltningen genomförde 2018 kom bland
annat fram till att Kista Träffs föreningsråd behöver utveckla rutiner vid uthyrning för att
förhindra att antidemokratisk verksamhet kan förekomma i lokalerna. Den fördjupade
analysen visade också brister i styrelsearbete, administration och bokföring samt efterlyste en
tydligare transparens i kopplingen till Kista folkhögskolas verksamhet.
Kista Träffs föreningsråd har i sin ansökan inte kunnat visa att de vidtagit några av de
åtgärder som den fördjupade analysen rekommenderade.
Föreningsrådet söker ettårigt grundstöd om 1 300 000 kr.
Underlag för bedömning
 Kista Träffs föreningsråd har återkommande erbjudit både fysisk och digital plats till
antidemokratiska aktörer.
 Den lokala förankringen begränsas av att föreningsrådet har ett fåtal
medlemsföreningar.
 Ansökan är ofullständig samt innehåller otillförlitliga uppgifter beträffande
lokalupplåtelse och besöksstatistik. Från förvaltningen efterfrågade kompletteringar
har inte inkommit.
 Det planerade öppna programutbudet är nästan identiskt med tidigare år. Vanliga
programpunkter är koncepten Berättarcafé och Goda grannars fika. Kulturinnehåll
saknas, med undantag av en festival och fyra musikworkshops för unga. Flest
besökare har man haft vid årets eidfirande samt en basketturnering.
 Kvaliteten på lokaler och service bedöms som god, med undantag av stort slitage på
tekniken.
 Visionerna består i starta-eget-kurser och öppna föreläsningar om företagsamhet,
entreprenörskap och civilt samhällsengagemang för ungdomar och vuxna.
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Beslut
Förvaltningen avslår ansökan från Kista Träffs föreningsråd. Avslaget motiveras av att
antidemokratiska aktörer tillåts sprida sina budskap genom Kista Träff. Förvaltningens
samlade bedömning är att verksamhetens brister när det gäller att leva upp till stödformens
demokrativillkor samt uteblivna åtgärder i linje med föregående års fördjupade analys gör att
ansökan från Kista Träffs föreningsråd inte kan beviljas för verksamhet 2020.
Förvaltningen uppmärksammade Kista Träffs föreningsråds verksamhetsledare på denna
problematik redan 2018 i samband med en, ur demokratisynpunkt, oacceptabel bokning.
Verksamheten har inte hörsammat detta och visar idag sådana brister avseende de generella
villkoren för kulturstöd att ett fortsatt stöd inte är möjligt.
Därtill visar verksamheten otillräcklig bredd och målgruppsarbete i det öppna
kulturprogrammet, samt otillförlitliga uppgifter om antal besök och lokalupplåtelse. Brister i
administrativ ordning och ekonomisk transparens i kopplingen till Kista folkhögskola kvarstår
trots påpekande i samband med återkoppling på den fördjupande analysen 2018. Ansökan är
dessutom ofullständig. Från förvaltningen efterfrågade kompletteringar har inte inkommit.
Kista Träffs föreningsråd har fått återkoppling från förvaltningen på ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2020 och föreningen har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på
förvaltningens bedömning. Ett skriftligt svar från Kista Träffs föreningsråd har därefter
inkommit. Förvaltningen bedömer att föreningens svar inte ändrar något i sak och
bedömningen kvarstår därmed.
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Off Stockholm
Kaskad i Blackeberg är ett lokalt kulturhus (tidigare biograf) i Blackeberg med en lokalyta på
414 kvm och två bokningsbara rum. Enligt ansökan är verksamhetens syfte att: ”belysa
människan i utsatthet samt erbjuda upplevelser och skaparglädje genom kultur”. Off
Stockholm är i grunden en teatergrupp och kulturorganisation och erbjuder ett öppet
kulturprogram med fokus på film och teater.
Föreningen söker ettårigt grundstöd om 400 000 kr.
Underlag för bedömning
 För 2020 planeras bland annat teaterkurser, bio för förskolebarn, vuxna och hemlösa,
öppen scen, yoga, musikstudio samt studiecirklar.
 Off Stockholm har tre medlemsföreningar men samarbetar med stadsdelens
kultursekreterare, kulturnätverket i Västerort, NBV, behandlingshem, fängelser med
flera. Vid ett stöd från förvaltningen vill man låta fler arbetsträna och praktisera i
lokalen.
 Lokalen har bara två bokningsbara rum. Den saknar informationstavla, festutrustning,
och hörslinga men det finns café, reception och mötesteknik och man håller öppet
nästan året runt.
 Verksamhetens möjlighet att växa bedöms som god, både vad gäller bioverksamheten
och program för och med de nolltaxe-målgrupper man redan nått och vill jobba mot.
 Förmågan att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning kan
förbättras. Ansökan saknar verksamhetsberättelse för 2018 vilket gör det svårt att få en
bild av genomförda aktiviteter. Man har inget reguljärt offentligt kulturstöd men
uppger i ansökan att föreningen 2019 får 220 000 kr från socialförvaltningen och
1 500 000 kr för arbetsmarknadsåtgärder.
Beslut
Förvaltningen avslår ansökan från Off Stockholm. Avslaget motiveras av att verksamheten,
ställd mot riktlinjerna, är alltför begränsad i rollen som lokalförvaltande organisation.

