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Svar på skrivelse om stöd till Midsommar Latino i
Rinkeby
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras genom detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
Ann Mari Engel (V), Mårten Andersson (V), Monika Lindh (S) och Mats
Berglund (MP) efterfrågar i en skrivelse 2013.06.11 att kulturförvaltningen ska ta
ett ökat ansvar för festivalen Midsommar Latino på Järvafältet. Man önskar att
förvaltningen beviljar ett extra bidrag till årets festival samt ser över möjligheterna
till ett mer omfattande långsiktigt åtagande.
Kulturförvaltningen har sedan 2001 stöttat föreningen Kultur och Musik Centrum
med 50-80 tkr per år för festivalen Midsommar Latino på Järvafältet.
Förvaltningen värderar festivalens lokala förankring och delaktighetsarbete med
ungdomar högt och beviljade kulturstöd om 70 tkr för festivalen 2013. Senare
beviljades ett annat stöd om 40 tkr för erfarenhetsutbyte mellan professionella
kulturaktörer och ungdomar. Därutöver beviljade stadsdelsförvaltningarna
Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta 25 000 kr vardera. Stockholms stad har
sammanlagt stöttat årets Midsommar Latino med 160 000 kr. Stödnivån visar på
arrangemangets vikt och stadens engagemang. Midsommar Latino erhöll inte stöd
från andra offentliga stödgivare. Festivalen genomfördes och hade en stor publik
varav 3246 betalande personer. Idag har föreningen skulder på 135 tkr och önskar
att kulturförvaltningen täcker skulderna. Förvaltningen är i dialog med föreningen
omkring den besvärande ekonomiska situationen och förvaltningen delar
föreningens oro för framtiden. Förvaltningen anser att ett långsiktigt åtagande först
kan bedömas vid en eventuell ansökan om flerårigt stöd och när föreningen klarat
den ekonomiska skuldsituationen.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Chef
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Underlag för beslut
Skrivelse från Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V), Monika Lindh (S)
och Mats Berglund (MP) 2013-06-11.

UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kulturstrategiska staben.

Historik
Kulturförvaltningen har sedan 2001 stöttat föreningen Kultur och Musik Centrum
med 50-80 tkr per år för festivalen Midsommar Latino på Järvafältet. I februari
2013 beviljades föreningen ett stöd på 70 tkr för årets festival.
Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning har stöttat Midsommar Latino under många
år och beviljade ett stöd för 2013 års festival med 25 tkr.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har i flera år beviljat arrangemanget stöd. I
årets ansökan till kulturförvaltningen uppgav föreningen att man sökt 30 tkr från
Spånga-Tensta sdf. Ansökan beviljades med 25 tkr.
Kultur och Musik Centrum sökte även stöd från kulturförvaltningen för
erfarenhetsutbyte mellan professionella kulturaktörer och unga. De beviljades
40 tkr. Midsommar Latino erhöll inte stöd från andra offentliga stödgivare.
Ekonomiskt statusläge
Föreningen har i möten med förvaltningen rapporterat att man har skulder som
uppgår till 135 tkr. Festivalen genomfördes och hade en stor publik varav 3246
betalande personer. Man uppger att festivalen varit lyckad, men att kostnaderna
ökat på grund av ovissheten inför om evenemanget skulle bli av eller inte, vilket
man menar ledde till att en restaurang drog sig ur och vissa leveranser blev dyrare.

Förvaltningens synpunkter
Lokalt förankrade kulturprogram och festivaler i ytterstaden är prioriterade inom
både kulturstödet och andra stödformer. Midsommar Latino är en angelägen
festival byggd på lokalt engagemang. Kulturförvaltningen sätter högt värde på
gräsrotsengagemanget, delaktighetsarbetet med ungdomarna, familjefestkänslan
och programinnehållets mix av latinamerikanska trubadurer, salsa och dancehall.
Det är tydligt att Midsommar Latino skapas i ett gott samarbete med lokala
talanger och föreningar. Detta utgjorde grund för en högre stödnivå (110 tkr) än
tidigare år.
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Förvaltningen noterar dock att skulderna är besvärande för föreningen och man
uttrycker stor oro för framtiden. Förvaltningen är i dialog med föreningen omkring
den ekonomiska situationen och förvaltningen delar föreningens oro för framtiden.
Förvaltningen anser att ett långsiktigt åtagande först kan bedömas vid en eventuell
ansökan om flerårigt stöd och när föreningen klarat den ekonomiska
skuldsituationen.

Bilaga
Skrivelse från Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V), Monika Lindh (S)
och Mats Berglund (MP)

