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RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING

Handläggare: Love Hägerstrand
Ulrika Eriksson Nilsfors
Telefon: 508 02 003, 508 01 115

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ansökningar om kulturbidrag för evenemang
under sommaren 2007, samt verksamhetsbidrag till Järva Folkets Park.

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beviljar ansökningar till ett belopp av 214 350 kr enligt förvaltningens förslag.
2. Stadsdelsnämnden avslår ansökningar enligt förvaltningens förslag.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Susanne Tengberg
avdelningschef

Sammanfattning
Ansökningar om sammanlagt 1 360 350 kr behandlas i detta ärende. Nämnden föreslås
bevilja bidrag om sammanlagt 214 350 kr.
Bilagor:
1. Festival Midsommar Latino, Dnr: 009-072-2007

7. Hoodsfred festivalen/Gringo, Dnr: 009-118-2007

2. Barnkarnevalskommittén, Dnr: 009-127-2007

8. Järva Folkets Park, Dnr: 009-401-2006

3. Föreningen Rabarberbarn, Dnr: 009-123-2007
4. Nya Rinkeby festivalen, Dnr: 009-121-2007
5. Festival för respekt, Dnr: 009-084-2007

Box 5028 163 05 Spånga. Telefon 508 02 000
love.hegerstrand@rinkeby.stockholm.se
Besöksadress Skårbygränd 1

www.stockholm.se
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6. Kista Football club, Dnr: 009-052-2007

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Rinkeby stadsdelsförvaltning i samråd med kultursekreteraren i
Kista stadsdelsförvaltning.

Ansökningar om kulturbidrag för evenemang under
sommaren 2007, samt verksamhetsbidrag till Järva Folkets
Park.
I detta ärende behandlas ansökningar om sammanlagt 1 360 350 kr från åtta föreningar/arrangörer. Härutöver har sju föreningar ansökt om bidrag till sommarverksamhet för
barn och ungdomar, vilka kommer att föreläggas stadsdelsnämnden vid nämndens sammanträde den 21 maj.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Sammanlagt har nämnden budgeterat 725 000 kr för kultur- och föreningsbidrag. Hittills
under året har förvaltningarna i enlighet med gällande delegation beviljat 176 000 kr. I
detta ärende föreslås nämnden bevilja bidrag om sammanlagt 214 350 kr. Resterande
budgeterade bidragsmedel om ca 335 000 kr föreslås fördelas senare.
Nämnden föreslås prioritera ansökningar som rör verksamheter som riktar sig till alla barn
och ungdomar.

Sammanställning av ansökningar med förslag till beslut
1. Festival Midsommar Latino ansöker
om 50 000 kr till anordnande av Festival
Midsommar Latino lördagen den 23 juni.
Festivalen genomförs för sextonde gången.
Totalkostnad för festivalen beräknas till
523 500 kr. Intäkterna beräknas uppgå till
268 000 kr. Sökta bidrag: Integrationsnämnden 50 000 kr, Kulturnämnden 50 000
kr, Landsting kulturnämnden 50 000 kr,
Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd 50 000 kr,
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 50 000 kr,

Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden bevilja
30 000 kr till Festival Midsommar Latino. Beviljat
belopp skall redovisas med kopia på kvitton efter
avslutad aktivitet.

s

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 3 (6)

ABF 5000 kr. Har redovisat tidigare utgivet
bidrag.

2. Barnkarnevalskommittén i Rinkeby/
Rinkeby internationals Media och
Teaterförening ansöker om 14 500 kr till
anordnande av en barnkarneval den
8 juni. Ansökan avser kostnader för biltransport, artister, affischer samt övrigt.
Vidare ansöks om 9 850 kr till anordnande
av tre teaterföreställningar i Rinkeby Folketshus: Spöket på Canterville, Den gröna
röken samt Dum dummare. Datum: 4 och 5
juni. Kostnader avser smink, rekvisita samt
kostnad för ljud och ljus.

Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden bevilja
Barnkarneval Kommittén i Rinkeby 14 500 kr till
omkostnader för barnkarnevalen. (punkten övrigt i
ansökan avser kostnader för rekvisita, smink, helium gas samt dekorationer), samt bevilja 9850 kr
till kostnader för ljud och ljus för tre teaterföreställningar. Beviljat belopp skall redovisas med
kopia på kvitton efter avslutad aktivitet

Arrangören Tomas Beer som arbetar med
barnverksamhet på Knutbyskolan anordnar
verksamheten på sin fritid eftersom verksamheten enligt arrangören ej ingår i skolans ordinarie verksamhet.
Har redovisat tidigare utgivet bidrag.

3. Föreningen Rabarberbarn ansöker om
60 000 kr till anordnande av Jordens
Karneval den 16 juni. Totalkostnad för
karnevalen beräknas till 270 000 kr.
Beräknade intäkter är 80 000 kr i form av
egen insats. Sökta bidrag: Kulturnämnden
50 000 kr, Länsstyrelsen 80 000 kr, Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd 60 000 kr.

Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden bevilja
föreningen Rabarberbarn 30 000 kr till anordnande av Jordens Festival, beloppet får dock ej användas till inköp av mat. Föreningen Rabarberbarn uppmanas inkomma med en reviderad budget
innan utbetalning sker. Beviljat belopp skall redovisas med kopia på kvitton efter avslutad aktivitet.
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4. Nya Rinkebyfestivalen ansöker om
400 000 kr till anordnande av en festival
8-10 juni. Rinkebyfestivalen har en 30 årig
historia, förra året organiserades
festivalen på ett annat sätt än tidigare, därav namnet Nya Rinkebyfestivalen.
Totalkostnaden för festivalen beräknas till
774 000 kr De större utgiftsposterna är:
Scen, ljud och ljus 150 000 kr, artistprogram 185 000 kr, lönekostnad 40 000 kr,
renhållning 50 000 kr, marknadsföring
85 000 kr, vakter 45 000 kr samt byggnation 35 000 kr.

Förvaltningen anser, såvitt inte Nya Rinkebyfestivalen lyckas hitta ytterligare sponsorer, att kostnader för bland annat scen, artister samt marknadsföring är alldeles för höga. Förvaltningen
föreslår att stadsdelsnämnden beviljar Nya Rinkebyfestivalen 90 000 kr. Nya Rinkebyfestivalen
uppmanas inkomma med en reviderad budget
innan utbetalning sker. Beviljat belopp skall redovisas med kopia på kvitton efter avslutad aktivitet.

Beräknade intäkter är 284 000 kr från upplåtelse av plats för matstånd samt sponsring
från företag och lokala företagare.
Sökta bidrag: Kulturnämnden 50 000 kr,
stadsdelsnämnden 400 000 kr.
Egen insats (Folkets hus, kulturförökarna)
40 000 kr.
Har redovisat tidigare utgivet bidrag.

5. Festival för Respekt/arrangör Lady
Protection ansöker om 50 000 kr till
anordnande av en festival den 4 och 5 augusti. Festivalen har genomförts två gånger
tidigare och riktar sig främst till ungdomar.
Totalkostnad för festivalen är beräknad till
153 200 kr. Beräknade intäkter är 47 500 kr
från upplåtelse av plats för matstånd och
tivoli samt sponsring.
Sökta bidrag: Kulturnämnden, ej uppgiven
summa, stadsdelsnämnden: 50 000 kr.

Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden bevilja
Festival för respekt 30 000 kr. Festival för Respekt uppmanas inkomma med en reviderad budget vid eventuellt avslag från kulturnämnden innan utbetalning sker. Beviljat belopp skall redovisas med kopia på kvitton efter avslutad aktivitet.
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Har redovisat tidigare utgivet bidrag

6. Kista Football Club ansöker om
26 000 kr för tre kulturarrangemang under
våren 2007. Valborgsmässoafton 30 april i
samarbete med Akalla 4H, vårmarknad 20
maj och nationaldagsfirande 6 juni i samarbete med Järva Tassar. Till valborgsmässofirandet söker föreningen för kör, teknik,
musikgrupp och fyrverkeri. Till vårmarknaden och nationaldagsfirandet söker föreningen för musikunderhållning. Har redovisat tidigare utgivet bidrag.
7. Gringo ansöker om sammanlagt 450 000
kr från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för
anordnande av festivalen Hoodsfred i Kista
den 1-2 juni. Festivalen har funnits i två år.
År 2005 ägde Hoodsfred rum i Rinkeby
och Skärholmen, år 2006 i Alby i Botkyrka
kommun. Festivalen har vuxit snabbt, från
att år 2005 ägt rum under en dag så utvidgades festivalen till tre dagar under 2006.
Gringos ansökan är uppdelad i två delar, en
som avser Kista stadsdelsförvaltning
(200 000 kr) och en som avser Rinkeby
stadsdelsförvaltning (250 000 kr). Ansökan
till Kista stadsdelsförvaltning är utformad
som ett förslag till avtal.
Gringo har av Stockholms kulturnämnd
beviljats 250 000 kr för festival Hoodsfred
8. Järva Folkets Park ansöker om
300 000 kr till verksamhetsbidrag. Järva
Folkets Parks egen verksamhet består av
öppen café verksamhet 5 dagar i veckan.
Öppen offentlig barnteater 5 dagar i veckan
under maj till september med stöd från LO,
Folkparkerna i Sverige samt stadsdelsnämnderna i Spånga-Tensta och RinkebyKista. Man har även berättarcafé, söndagar
på Eggeby gård. Lokalen hyrs också ut för
konferens och festuthyrning.

Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden bevilja
10 000 kr i kulturbidrag till valborgsmässofirande
30 april och nationaldagsfirande 6 juni. Bidrag till
fyrverkeri beviljas ej. Då det gäller kostnader i
samband med nationaldagsfirandet föreslår förvaltningen att Kista Football Club kontaktar kulturförvaltningen som arrangerar ett stort nationaldagsfirande i samarrangemang med ett flertal
stadsdelsförvaltningar. Beviljat belopp skall redovisas med kopia på kvitton efter avslutad aktivitet.
Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan. Företrädare för Kista stadsdelsförvaltning har
haft kontakt med Gringo om Hoodsfredfestivalen
sedan september år 2006. Förvaltningen har varit
tydlig med att klargöra för Gringo att RinkebyKista stadsdelsnämnd inte har ekonomiskt utrymme att bära någon större kostnad för festivalen. Emellertid avser stadsdelsförvaltningen att
upplåta lokaler kostnadsfritt för Gringos festivalstab, volontärer m.m. i Ärvingeskolan. Förvaltningen ersätter skolan med 25 000 kr för denna
lokalanvändning. Vidare arrangerar förvaltningen
själv under samma tidsperiod ungdomsfestivalen
Pre Summer Tour i Kista. Denna ungdomsfestival
kommer att ingå som en del i Hoodsfredfestivalen.

Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att avslå
ansökan om 300 000 kr med hänvisning till att
nämnden ej har avsatt medel i form av verksamhetsbidrag till personal och drift. Verksamhetsbidrag kan sökas hos kulturnämnden.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har stött verksamheten på Järva Folkets Park under 2007 med
10 000 kr till söndagar på Eggeby Gård och
17 000 kr till teaterverksamhet för barn samt föreslagit nämnden att bevilja Midsommar Latinos
festival på Eggeby Gård med 30 000 kr.
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Sammanställning av ansökningar med förslag till beslut
Förening
2. Festival Midsommar Latino
3. Barnkarnevalskommittén
4. Föreningen Rabarberbarn
5. Nya Rinkeby festivalen
6. Festival för respekt
7. Kista Football club
8. Gringo/Hoodsfred festivalen
9. Järva Folkets Park
Summa:

Ansökt belopp
50 000
24 350
60 000
400 000
50 000
26 000
450 000
300 000
1 360 350 kr

_________________________

Förslag till beslut
Bifall 30 000 kr
Bifall 24 350 kr
Bifall 30 000 kr
Bifall 90 000 kr
Bifall 30 000 kr
Bifall 10 000 kr
Avslag
Avslag
Summa: 214 350 kr

