KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-05-21, § 11

Tid

Tisdagen den 21 maj 2013, kl 16.00 – 16.55

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 28 maj 2013

Madeleine Sjöstedt

Tomas Rudin

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Manne Bergström (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Mårten Andersson (V)
Ann Burgess (M)
Tony Nilsson (S)

för Ann Mari Engel (V)
för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Monika Lindh (S)

Ersättare:
Arin Karapet (M)
Lars Jilmstad (M)
Joar Forssell (FP) §§ 1-15, 17-21
Cecilia Önfelt (C)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom §§ 1-16, 20-21
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Patrik Liljegren, Lena Mittal
samt biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.
Under §§ 1-16, 20-21 deltog från kulturförvaltningen: Ann-Charlotte Backlund, David
Jonsson, Marion Hauge Lindberg, Inga Lundén, Nina Röhlcke och Johan Westin samt
personalföreträdaren Gunilla Söderlund (SACO).

§ 11
Svar på skrivelse om stadens stöd till romsk kultur
Dnr 6.1/1523/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 maj 2013.
Sammanfattning
Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V) efterfrågar i en skrivelse redogörelse
för vilka medel som avsatts under 2013 för romsk kultur och hur kulturförvaltningen
arbetar för att stödja den romska kulturen i Stockholm. Frågan ställs utifrån att
kulturnämnden avslog Romskt Kulturcenters (RKC) ansökan om stöd för 2012 efter
en granskning av verksamhetens ekonomi.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M), Tomas
Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår (se beslutet).

2)

Mårten Andersson (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att godkänna svaret
att uppdra åt kulturförvaltningen att hitta en mer permanent lösning på
lokalproblem för de romska föreningarna
att anföra följande
Stadens ansvar för den romska kulturen har tyvärr minskat med nedläggningen
av Romskt kulturcentrum (RKC) vilket för övrigt skedde under det officiella
romska kulturåret i Sverige. Det är bra att enstaka kulturprojekt beviljas medel,
men vi anser att det krävs en större kontinuitet i stödet och att det behövs en mer
permanent lokal för de romska kulturarrangemangen. Det är ett stort problem för
de romska föreningarna idag att större delen av alla bidrag måste användas till
lokalhyror, som ju inte behövdes då man tillgång till RKC. Från romska
föreningar har t ex framförts önskemål och att vid flera tillfällen under året få
hyra in sig i Kulturhusets Studion, vilket staden borde aktivt stödja. Vi anser att
detta eller andra lokallösningar bör utredas av kulturförvaltningen.
Vi konstaterar att av de för 2012 avsatta 1 475 000 kr användes endast 1 264 966
kr. De projekt som beviljats stöd har sin plats inom det ordinarie kulturstödet.
Därutöver borde de medel som tidigare tilldelades RKC användas för mer
permanenta satsningar.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl.
(M), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP).

Reservation

Mårten Andersson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

