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Avrapportering särskild satsning Kultur för asylsökande hösten 2015 och förslag för fortsättning 2016
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden föreslås i detta ärende besluta om att medel som i 2016 års
budget avsatts för Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, men som på
grund av de nya stödformerna som föreslås i ärende KUN 2016/254 inte kommer att utnyttjas till fullo, omfördelas för att möjliggöra en fortsättning av
satsningen Kultur för asylsökande. Satsningen föreslås samordnas i en vidgad
tredje utlysning av projektstödet Kulturstöd till tillfällig verksamhet 2016.

Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna avrapporteringen,
att 1 330 000 kr lyfts från den fastställda budgeten för Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2016 till förmån för en fortsättning av satsningen Kultur för asylsökande i samband med den tredje utlysningen av Kulturstöd till
tillfällig verksamhet hösten 2016.
Förvaltningens motivering
Bakgrund
Med anledning av den extrema flyktingsituationen beslutade kulturnämnden
den 21 oktober 2015 att kulturförvaltningen, inom ramen för sitt ordinarie
uppdrag och anslag, skulle genomföra en särskild satsning för asylsökande under hösten 2015.
Satsningen utmynnade i projektstödet Kultur för asylsökande, med syfte att
underlätta inträdet i det svenska samhället för och att bidra till ett bra mottagande av asylsökande i Stockholms län genom insatser från kulturlivet och
bildningsväsendet samt idrotts- och föreningslivet.
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Intresset för stödet blev stort och kulturförvaltningen tog sammanlagt emot
104 intresseanmälningar. Av dessa beviljades 37 projekt medel för att genomföra satsningen. Totalt fördelades 3,5 mnkr, vilket också var den summa som
avsatts för satsningen.
Projekten kunde genomföras till och med 2016-02-29 med sista datum för redovisning 2016-03-31.
I skrivande stund har inte alla redovisningar registreras in, men överblicken
visar att satsningen nått stor bredd, såväl i deltagarantal och målgrupper som
genremässigt och geografiskt.
Som exempel kan nämnas Cirkus Cirkör som planerade och genomförde uppsökande verksamhet på asylboenden i länet. Programmet bestod av en cirkusföreställning med tillhörande workshop efteråt, där deltagarna fick prova på
lindans, jonglering och akrobatik. Barn och unga var en särskilt prioriterad
målgrupp för projektet. Projektet beviljades 250 000 kr och organisationen
beräknar sammanlagt ha nått ca 1 000 personer på 24 asylboenden i 14 av länets kommuner. Projektet uppmärksammades särskilt i flera media.
Ett annat exempel är Studieförbundet Vuxenskolan som beviljades 75 000 kr
för att hålla i kulturworkshopar under kvällstid i förbundets lokaler på
Bergsunds strand. Projektet riktade sig till ensamkommande ungdomar och
aktiviteterna anpassades efter deras önskemål till att bland annat innefatta
film- och musikproduktion, DJ-skola och breakdance. Sammanlagt deltog 78
ungdomar i projektet, vars mål var att skapa engagemang bland deltagarna till
att fortsätta med kreativ verksamhet även efter projektets slut.
Ett tredje exempel är Svenska Tecknare, som beviljades 30 000 kr för att
komma i kontakt med asylsökande och nyanlända illustratörer, formgivare, satirtecknare, animatörer och serietecknare i länet. Syftet med projektet var att
kunna erbjuda asylsökande och nyanlända kreatörer en plattform för att upprätthålla och utveckla sin professionella verksamhet, hitta nätverk av kollegor
och underlätta en etablering på svensk marknad samt att erbjuda vidareutbildning i yrkesvillkor och företagande.
Att intresset för satsningen är stort har utöver det stora antalet intresseanmälningar som kom in till kulturförvaltningen hösten 2015 också märkts på det
flertal aktörer som hört av sig efter det att sista anmälningsdatumet passerat.
Det har då främst rört sig om idéer till nya projekt och frågor om satsningen
kommer att upprepas. Flera av de organisationer som beviljats stödet efterfrågar också i redovisningarna och i mail möjligheten att fortsätta sina respektive
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projekt, genom vilka många redogör för värdefulla kontakter som har etablerats som de vill ta vara på.
Överväganden
I tjänsteutlåtandet Nya regionala stödformer 2017 (KUN 2016/254) föreslås
kulturnämnden besluta att, bland andra stödformer, avveckla Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet till förmån för ett mer allomfattande projektstöd. Kulturnämnden beslutade i 2016 års budget att avsätta 7,2 mnkr till
det hälsopedagogiska kulturverksamhetsstödet, vilket fördelas läsårsvis. Förutsatt att nämnden beslutar att avveckla stödet innebär det att medel som reserverats för vårterminen 2017 inte kommer att kunna användas för det avsedda ändamålet.
Kulturförvaltningen återkommer i delårsrapporten med en mer utförlig sammanfattning av satsningen Kultur för asylsökande, men ser med anledning av
vad som beskrivs ovan redan nu att det finns behov av och efterfrågan för en
fortsättning av satsningen. Därför föreslår förvaltningen att kvarvarande medel från stödet till hälsopedagogisk kulturverksamhet omprioriteras till förmån
för en vidgad utlysning av Kulturstöd till tillfällig kulturverksamhet hösten
2016, där dessa medel avsätts särskilt för projekt som faller inom satsningen.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
I föreliggande ärende tas beslut om att 1 330 000 kr lyfts från den fastställda
budgeten för Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2016 till förmån för
en fortsättning av satsningen Kultur för asylsökande.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till
miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
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