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Sammanfattning
I Statens Kulturråds utredningsrapport ”Kulturverksamheter i vissa
bostadsområden” föreslås en satsning under åren 2016-2018 med syfte att
stärka kulturen i ett antal bostadsområden runt om i landet med lågt
valdeltagande och lågt deltagande i offentligt finansierad kultur. Satsningen syftar till att stödja projekt som genom en bred lokal samverkan
initierar och utvecklar konst och kultur i dessa bostadsområden utifrån
invånarnas behov. Projekten ska drivas genom ett lokalt partnerskap.
Aktörerna ska bestå av minst en ideell verksamhet med förankring i
området. Förvaltningen utgår från att i vart fall stadsdelarna Rinkeby och
Husby inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde kommer att uppfylla de
preciserade krav för bidrag som kommer att tillämpas. Förvaltningen är
positiv till ambitionen från statens sida att bidra med resurser för att
starta nya mötesplatser för kultur i resurssvaga områden i landet. Inte
minst inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde föreligger det stora behov av
att skapa sådana nya mötesplatser. I såväl Rinkeby som Husby är flera
kulturella samarbetsprojekt med olika aktörer nu under planering, vilka
beräknas kunna bidra till den övergripande målsättningen för Äga Rum.
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Remissbehandling
Regeringskansliet har den 7 december 2015 remitterat Statens kulturråds
delredovisning av uppdraget att förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden för yttrande till 120 remissinstanser. Utredningen inkluderar ett förslag till bidragsförordning. Bland remissinstanserna märks ett antal ämbetsverk, universitet/högskolor, museer och andra
kulturinstitutioner, intresseorganisationer, länsstyrelser, landsting/regioner,
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt ett trettiotal kommuner –
däribland Stockholms kommun. Inom staden har kommunstyrelsen remitterat utredningen till stadsdelsnämnderna i Rinkeby-Kista, Skarpnäck och
Skärholmen samt till fastighetsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB. Remisstiden inom staden sträcker sig till den 10 februari 2016.
Utredningsförslaget
I utredningsrapporten ”Kulturverksamheter i vissa bostadsområden” från
november 2015 lämnar Statens Kulturråd en delredovisning av ett regeringsuppdrag från juli 2015. Uppdraget innebär att ta fram en satsning
under åren 2016-2018 med syfte att stärka kulturen i ett antal bostadsområden runt om i landet med lågt valdeltagande och lågt deltagande i offentligt finansierad kultur. Trots en god spridning av kulturverksamheter över
landet finns det många platser där gemensamt finansierade kulturverksamheter och det traditionella föreningslivet har svårt att engagera vissa
grupper. Kulturrådet föreslår därför en satsning som syftar till att stödja
projekt som genom en bred lokal samverkan initierar och utvecklar konst
och kultur i vissa bostadsområden utifrån invånarnas behov. Satsningen
föreslås heta Äga Rum.
Projekten ska drivas genom ett lokalt partnerskap. Huvudmannen för
projektet, som inte kan vara en offentlig part, ska göra en gemensam
ansökan tillsammans med andra aktörer. Sammansättningen ska bestå av
minst en ideell verksamhet med förankring i området och kan med fördel
bestå av enskilda aktörer, en kulturorganisation och gärna en offentlig part,
som till exempel kan vara en kulturskola, ett bibliotek eller en stadsdelsförvaltning. Kulturrådet ser även att fastighetsbolag, centrumägare eller
annan lokal kommersiell verksamhet kan ingå i partnerskapet.
I utredningsarbetet har Kulturrådet samverkat med bland annat Sveriges
Kommuner och Landsting.
I officiella kommentarer till utredningen från Kulturdepartementet och
Kulturrådet framgår att staten avsatt 130 mnkr för projektet Äga Rum
under treårsperioden 2016-2018.

Kameror ökar tryggheten i R-K

Utredningen i sin helhet finns tillgängligt på Statens Kulturråds webbplats,
http://www.kulturradet.se/sv/nyheter/2015/Kulturverksamheter-i-vissabostadsomraden/ . En i utredningen intagen sammanfattning återges i
bilaga till detta tjänsteutlåtande.
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Förvaltningens synpunkter på det statliga utredningsförslaget
I utredningsrapporten preciseras inte närmare kraven för att en stadseller kommundel ska erhålla bidrag för kulturprojekt i enlighet med den
bidragsförordning som projektet Äga Rum föreslås tillämpa. Inte heller
namnges de stads- eller kommundelar inom landet som kan bli föremål
för bidrag. Förvaltningen utgår från att i vart fall stadsdelarna Rinkeby
och Husby inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde kommer att uppfylla de
preciserade krav för bidrag som kommer att tillämpas.
Förvaltningen är positiv till ambitionen från statens sida att bidra med
resurser för att starta nya mötesplatser för kultur i resurssvaga områden i
landet. Inte minst inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde föreligger det
stora behov av att skapa sådana nya mötesplatser. Kulturella mötesplatser
där det civila samhället har ett stort inflytande över hur verksamheten ges
form och innehåll kan, enligt förvaltningen, verksamt bidra till att öka
den lokala demokratin och den sociala hålbarheten i närsamhället.
Satsningen är vidare särskilt välkommen om den riktas mot att stödja
verksamheter som har förutsättning att bli långsiktiga, eftersom det inom
såväl det civila som det offentliga samhället i Rinkeby-Kista, mot bakgrund av tidigare erfarenheter, råder projekttrötthet. Behovet av långsiktighet understryks av de i utredningsrapporten återgivna erfarenheterna
från liknande projekt inom Arts Council England. Dessa antyder att
eftersträvade samhällsförändringar i form av ökat demokratiskt deltagande eller minskad social oro först är tydliga efter cirka åtta år.
I såväl Rinkeby som Husby är flera kulturella samarbetsprojekt med
olika aktörer nu under planering. I Rinkeby finns planer på ett samarbete
mellan den lokala Folkets Hus-föreningen, stadsdelsbiblioteket, det
lokala föreningslivet och stadsdelsförvaltningen. Likaså finns i Husby
detaljerade planer på ett långsiktigt samarbete mellan en fastighetsägare
(Svenska Bostäder), den lokala Folkets Hus-föreningen, kulturskolan,
stadsdelsbiblioteket och stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen bedömer
att dessa projekt bör kunna komma ifråga för att erhålla finansiering från
Äga Rum. Om dessa och andra kulturprojekt kan främjas ökar sannolikheten för att etablera och vidmakthålla kulturella kluster för och med
invånarna i berörda stadsdelar, vilka också beräknas kunna bidra till den
övergripande målsättningen för Äga Rum.
Förslaget till bidragsförordning synes i huvudsak väl utformat. I förslaget
till 9§ anges att ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. I
utredningsrapporten anges inget om vilka finansiella villkor som kan bli
aktuella. Förvaltningen önskar en precisering i detta avseende.
_____________________
Kameror ökar tryggheten i R-K

