KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-09-24, § 14

Tid

Tisdagen den 24 september 2013, kl 16.00 – 17.40

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 1 oktober 2013

Ann Mari Engel

Rasmus Jonlund

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Manne Bergström (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Joar Forssell (FP)
Johan Nilsson (M)

för Madeleine Sjöstedt (FP)
för Vakant (M)

Ersättare:
Arin Karapet (M)
Lars Jilmstad (M)
Cecilia Önfelt (C)
Tony Nilsson (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Lena Mittal och Johan Westin
samt borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och biträdande borgarrådssekreteraren
Anders Gustafsson från roteln.

§ 14
Svar på skrivelse om stöd till Midsommar Latino i Rinkeby
Dnr 6.1/2740/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 augusti 2013.
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.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund
(MP) enligt följande:
Vi konstaterar att evenemanget Midsommar Latino efter att skrivelsen lagts i
nämnden den 11 juni, fick ytterligare bidrag från förvaltningen och
stadsdelsnämnden. Detta är mycket positivt och evenemanget blev mycket
lyckat och välbesökt. Vi utgår ifrån att de utestående diskussionerna med

arrangörerna om ersättningen kommer att lösas skyndsamt.
Vi vill också framhålla att den andra delen av skrivelsen påpekar behovet av en
långsiktig lösning på en mer stabil ekonomisk nivå. Vi förutsätter att
förvaltningen för en dialog med berörd arrangör för att finna en lösning på detta.
Det vore otroligt olyckligt om diskussionen om de skulder som föreningen har
just nu, leder till att en ansökan om stöd inte kan behandlas.
Det råder en mycket stor snedfördelning mellan satsningar på kulturevenemang i
innerstaden och i förorten. Midsommar Latino har, vilket förvaltningen
framhåller varit ett mycket lyckat projekt med stor lokal förankring, inte minst
hos ungdomar.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

