KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-09-24, § 13

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.

§ 13
Svar på skrivelse om bidragen till invandrarföreningar
Dnr 6.1/2593/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 11 september 2013.
Sammanfattning
Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V) efterfrågar i en skrivelse redovisning
av vilka kulturbidrag som utbetalats till föreningar med invandrar- eller 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.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Rasmus Jonlund m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och Mats Berglund (MP)
föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Tomas Rudin m.fl. (S) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt följande:
1 att uppdra åt kulturförvaltningen att se över den nya stödformen beträffande
invandrarföreningarna
2 att avsätta en del av bidraget till föreningar med annan etnisk eller
mångkulturell inriktning
3 att anföra följande:
Det finns i staden ett antal föreningar med invandrar- eller mångkulturell
inriktning som har ett rikt föreningsliv av mycket stor betydelse för enskilda
grupper eller områden. Dessa har under många år fått ett ekonomiskt stöd till sin
verksamhet, främst lokalhyror och andra omkostnader. När stödformen 2003
flyttades över från integrationsnämnden, bevarades denna stödform och
ansökningarna behandlades i särskild ordning. När nu dessa har integrerats i den

nya formen Kulturstöd är det många föreningar som upplevt att deras
verksamhet inte passar in i kraven. Den kan vara av stort värde utan att vara
publik, den kan vända sig uteslutande till vissa grupper etc.
Av redovisningen framgår att medan man 2006 beviljade 5,9 mnkr till
invandrarföreningar så fördelades 2012 ca 2 mnkr till dessa. Därutöver
beviljades ca 5 mnkr till ”program med mångkulturellt innehåll” Detta var ett
”övergångsår” och från 2013 blir det ännu svårare för de etniska föreningarna att
komma med i bedömningarna.
Vi vill därför uppdra åt förvaltningen att ompröva denna del av det nya
stödsystemet och avsätta särskilda medel för de etniska föreningarna och deras
verksamhet. Ansökningarna bör prövas utifrån föreningarnas verksamhet och
förutsättningar. De formulerade kriterierna och riktlinjerna är illa anpassade till
denna verksamhet, något som också föreningarna upplevt och framfört.
Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förslag från Rasmus Jonlund m.fl. (FP), Maria Braun m.fl.
(M) och Mats Berglund (MP).
Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Tomas Rudin m.fl. (S) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

