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Rapport om nuläget

Vid kulturnämndens sammanträde den 26 september 2013 fick förvaltningen
följande uppdrag

att delegera till förvaltningen att utreda möjligheten till och fatta beslut om stöd
till Uusi Teatteri inom ramen för stödet till finskt förvaltningsområde
att uppdra åt förvaltningen att utreda kulturnämndens framtida roll i arbetet
med det finska förvaltningsområdet
Förvaltningen har varit i kontakt med LSF Kommunikation som handlägger
frågor kring SLL:s ansvar som finskt förvaltningsområde. Därefter skickade
förvaltningen över ansökan från Uusi Teatteri till berörd handläggare på LSF
Kommunikation. Resultatet blev att ansökan beviljades 180 000 kr inom ramen
för stödet till finskt förvaltningsområde. Därutöver har Stiftelsen Finlands kulturinstitut beviljats ett stöd på 50 000 kr för projektet Finntastic Evening. Förvaltningen har även haft kontakt med LSF gällande ansökan från Romska Musiksällskapet som fick ett avslag på sin kulturstödsansökan hos kulturnämnden
i februari 2014. LSFs bedömning är att den ansökan inte kan inrymmas inom
ramen för stödet till finskt förvaltningsområde eftersom man inte specifikt vänder sig till finsktalande romer.
LSF Kommunikation får 250 000 kr per år från Länsstyrelsen riktat för satsningar mot den finskspråkiga gruppen. Fr.o.m. 1 april i år har LSF anställt en
person som särskilt ska arbeta med frågan. Inledningsvis satsar man då på en
kartläggning/samråd med berörda grupper. En naturlig följd av detta blir att
kulturförvaltningen kommer att ha fortsatt kontakt för ytterligare samarbete i
frågan.
Kulturnämnden har inte något separat stöd för organisationer som är knutna till
nationella minoriteter. I Verksamhetsstödet till regional kulturverksamhet som
kulturnämnden årligen fördelar har förvaltningen vägt in att vissa verksamheter
drivs av och för nationella minoriteter enligt riksdagens beslut. Det gäller Stiftelsen Judiska museet i Stockholm, Sameföreningen i Stockholm samt Fin-
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landsinstitutet i Sverige. Företrädare för Romer och Tornedalingar har inte sökt
verksamhetsstöd. Kulturstöd för aktiviteter av/med/för judiska, samiska, finska
och romska grupperna har beviljats av kulturnämnden. Förvaltningen anser att
nämnden i samband med översynen av bidragsreglerna bör uppmärksamma
frågan om särskilda stöd till de nationella minoriteterna.
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