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Svar på skrivelse om bidragen till
invandrarföreningar
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besvara skrivelsen med detta
tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V) efterfrågar i en skrivelse
redovisning av vilka kulturbidrag som utbetalats till föreningar med invandrareller mångkulturell inriktning under 2012 och 2013 samt den sammanlagda
summan för dessa bidrag i relation till motsvarande bidrag 2006.
Förvaltningen ser att det är svårt att göra en exakt jämförelse mellan 2006 och
2012 / 2013 eftersom stödsystemen är olika. 2006 fanns ett särskilt
integrationsstöd som var riktat till invandrarföreningar medan kulturstödet som
används 2013 inte kategoriserar sökande efter etnisk organisation utan ser till det
program man söker stöd för. I det nya kulturstödet som gäller 2013 är det
flerkulturella perspektivet en bedömningsgrund för alla ansökningar. Stödet har
under de senare åren panorerat över från ett stöd till etniska föreningar till publik
mångkulturell programverksamhet. Om man trots dessa skillnader jämför siffrorna
var integrationsstödet 2006 5,9 mnkr. 2012 var stödet till invandrarföreningar och
kulturaktörer med mångkulturell inriktning drygt 7 mnkr. För 2013 är motsvarande
siffra t.o.m juni 5,3 mnkr. Ytterligare bifall kan tillkomma under året. Utöver
denna sammanställning ser förvaltningen positivt på att det flerkulturella
perspektivet blir alltmer integrerat i en växande del av ansökningarna.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Stabschef
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Underlag för beslut
Verksamhetsberättelse med bokslut för 2006 för
kulturnämnden/kulturförvaltningen (dnr 041/708/2007).

UTLÅTANDE
Ärendet
Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V) efterfrågar i en skrivelse
redovisning av vilka kulturbidrag som utbetalats till föreningar med invandrareller mångkulturell inriktning under 2012 och 2013 samt den sammanlagda
summan för dessa bidrag i relation till motsvarande bidrag 2006.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på kulturstrategiska staben.

Bakgrund
År 2006
Då 2006 utlystes av regeringen till mångkulturår gjordes särskilda satsningar för
att öka den kulturella mångfalden i staden genom flertalet av kulturförvaltningens
verksamheter och avdelningar. Då fanns även ett särskilt stöd till
invandrarföreningar som hade sitt ursprung från
integrationsförvaltningen/integrationsnämnden. Då denna förvaltning och nämnd
upphörde 2003 flyttades bland annat uppdraget att fördela stöd till
invandrarföreningar, samt handläggarna som ansvarat för dessa frågor, till
kulturförvaltningen.
Stöd till integrationsprojekt fördelades 2006 till:
 Verksamhet som främjar mänskliga rättigheter och demokrati.
 Verksamhet som främjar en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.
 Insatser som syftar till ökad kulturkompetens eller på annat sätt bidrar till
att motverka rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.
 Metodutvecklande integrationsprojekt med barn och ungdomar som
målgrupp.
Av 262 ansökningar beviljades 140 projekt med en summa av ca 5,9 mnkr
(verksamhetsberättelse dnr 041/708/2007) till invandrarföreningar,
integrationsprojekt och mångkulturell verksamhet.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 6.1/2593/2013
SID 3 (4)

År 2012
2012 var ett övergångsår mellan två bidragssystem. Dels fördelades
verksamhetsstöd för sista året och dels fördelades kulturstöd enligt nya riktlinjer. I
det nya kulturstödet kategoriseras inte den sökande efter etnisk organisation utan
ser till det program man söker stöd för. Det flerkulturella perspektivet är en
bedömningsgrund för alla ansökningar. Stödet har under de senare åren panorerat
över från ett stöd till etniska föreningar till publik mångkulturell
programverksamhet. Sammantaget är summan av stödet till etniska föreningar
(exkl nationella minoriteter) och program med mångkulturellt innehåll ca 7 mnkr.
2 mnkr fördelades till etniska föreningar och 5 mnkr till mångkulturell
programverksamhet.

År 2013
2013 fördelas kultur- och utvecklingsstöd i linje de nya kriterier och prioriteringar
som kulturnämnden har fastställt. Detta nya stödsystem är skapat utifrån att man
kulturpolitiskt vill prioritera konstnärlig kvalitet, att kulturen ska nå fler och ökad
mångfald. Bedömningsgrunder och prioriteringar fokuserar särskilt på ökad
mångfald i konstformerna, bland utövare och publikgrupper.
Då kulturstödet fördelas till publika program blir det missvisande att göra en
uppdelning mellan invandrarföreningar och andra kulturaktörer då man i
bedömningen inte gör en uppdelning mellan dessa. Alla söker och bedöms på
samma premisser. Men om man ändå gör ett överslag så kan man se att ca 5,3
mnkr fram till och med juni 2013 fördelats till program med tydlig mångkulturell
verksamhet. Ytterligare bifall kan tillkomma under året.

Förvaltningens synpunkter
Det nya kulturstödet bygger på analysen att Stockholm i växande grad mer blir
mer mångkulturell, mångfacetterad och internationell. Stödsystemet har en röd
tråd av mångfald som syns i riktlinjer, bedömningsgrunder och prioriteringar. De
konstnärliga kvaliteterna i det mångkulturella / internationella området
uppvärderas och utgår från att de har en stor och viktig publik potential. I linje
med detta har stödet under senare år panorerat över från ett stöd till etniska
föreningar till en publik mångkulturell programverksamhet med större publik
räckvidd.
Förvaltningen ser att det är svårt att göra en exakt jämförelse mellan 2006 och
2012 / 2013 eftersom stödsystemen är olika. 2006 fanns ett särskilt
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integrationsstöd som var riktat till invandrarföreningar medan kulturstödet som
används 2013 inte kategoriserar sökande efter etnisk organisation utan ser till det
program man söker stöd för. Om man trots dessa skillnader jämför siffrorna var
integrationsstödet 2006 5,9 mnkr. 2012 var stödet till invandrarföreningar och
kulturaktörer med mångkulturell inriktning drygt 7 mnkr. För 2013 är motsvarande
siffra, t.o.m juni, 5,3 mnkr. Utöver denna sammanställning ser förvaltningen
positivt på att det flerkulturella perspektivet blir alltmer integrerat i en växande del
av ansökningarna.

Bilaga
Skrivelse från Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V)

