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Svar på (S)-skrivelse om minoriteter
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Bakgrund

Vid Kulturnämndens sammanträde 24 mars 2014 diskuterades ett avslagsärende avseende Romska Musiksällskapets arrangemang av en endagsfestival
med Europeiska musiker.
Frågorna till kulturförvaltningen handlar om kulturförvaltningens behandling
av Romska musiksällskapet och festivalen.
•Vilket regelverk använder sig kulturförvaltningen av
vid sin bedömning av bidrag 2014 till Romska musiksällskapet?
•Har kulturförvaltningen haft samråd med andra bidragsgivare angående Romska musiksällskapet?
•Vilken handlingsplan finns för nationella minoriteter
inom kulturförvaltningen?
•Har förvaltningen haft samråd med företrädare för
nationella minoriteter?”
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Förvaltningens svar

Förvaltningen har i sin bedömning använt det regelverk taget av kulturnämnden som säger att verksamhet som vänder sig till barn och unga prioriteras.
Romska musiksällskapet fick stöd 2012 och angav i sin ansökan att man räknade med 50% barn och unga. Vid redovisningen efter genomfört program redovisade man 0% barn och unga. År 2013 ansökte man inte om stöd och ingen
festival genomfördes.
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Då antalet ansökningar om stöd vida överstiger de ekonomiska ramar som
finns för stödet så har det i det här fallet gett resultatet att Romska musiksällskapet fick avslag på sin ansökan till fördel för ansökningar från andra
Romska grupper där man kan visa på aktiviteter också för barn och unga. Det
stöd man får från Statens kulturråd är kopplat till internationellt kulturutbyte.
Stockholms stad har i sina bidragsregler ingen skrivning om prioritering av
barn och unga. Stödet till Romska musiksällskapet faller under kriterierna
”stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas
språk och kultur” och ”stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte”.
Ansvarig handläggare vid förvaltningen har praktiskt taget alltid direkt kontakt med de sökande grupperna. Så också i det här fallet där man haft upprepad telefonkontakt. Efter avslaget i nämnden har Romska musiksällskapet inkommit med en ny ansökan där man skriver fram åtgärder för att nå barn och
unga till årets festival. Förvaltningschefen har därför på delegation fattat ett
beslut om att medge ett stöd till årets festival. Även gruppen É Romani Glinda
har inkommit med en ansökan som kommer behandlas positivt om en festival
som ska genomföras i samverkan med föreningar för de övriga nationella minoriteterna.
Kulturförvaltningen har i dagsläget ingen handlingsplan för stöd och samverkan kring de nationella minoriteterna. Inom ramen för den bidragsöversyn
som kommer få förnyad fart efter sommaren avser förvaltningen att återkomma med förslag till Kulturnämnden där naturligtvis också de olika nationella minoriteterna och internationella kulturutbyten kommer ingå. För att få
en realistisk och behovsgrundad stödordning kommer samråd ske med företrädare för de olika grupperna och med den nytillträdde handläggaren vid LSF
som handhar det speciella stödet till arrangemang inom det finska förvaltningsområdet.
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