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Inledning

Botkyrka kommun arbetar sedan länge med att utveckla konstruktiva vägar för sitt samhällsbygge. Ett lokalt 

bygge av hållbara lösningar bortom dagens (ultra)nationalistiska och högerpopulistiska strömningar. Det är 

en utmaning som kräver ett uthålligt idé- och kunskapsarbete på många fronter. 

MKC bidrog under 2016 med en utvärdering av kommunens interkulturella strategi och praktik. I tid 

räknat var det ett litet uppdrag, men i tyngd och relevans för vår samtid var det ändå ett viktigt uppdrag. 

Den samhällsvision som finns formulerad i Botkyrka är central för vårt kunskapsuppdrag: att svenskheten 

ska vara inkluderande, att tillhörighet ska knytas till plats snarare än till blodsband samt att nationen ska 

ses som en dynamisk gemenskap i ständig utveckling.

För några år sedan var dessa frågor inte så laddade, även om Botkyrka såg orosmoln redan på 

1980-talet: att migration och globalisering skulle kunna leda till en upphettning av kulturella identitetsfrå-

gor, inlåsningar i form av segregation samt ökad diskriminering på grund av våra utseenden och kroppar. 

Faktiskt var det Botkyrkas förutseende kring dessa samhällsfrågor som ledde fram till inrättandet av Mång-

kulturellt centrum år 1987.

MKC har under året lämnat rekommendationer till kommunen rörande det fortsatta arbetet med det 

interkulturella kunskapsperspektivet: Fortsätt arbeta med jämlikhet som tema och mål. Den utmaningen 

gäller såväl kommunens arbete som vårt uppdrag som mötesplats och kunskapsstödjande verksamhet.

Av verksamhetsberättelsen framgår det att ambitionen och räckvidden av MKC:s verksamhet både 

höjts och vidgats under året som gått. Fler möten än någonsin äger rum på, och även utanför, Fittja gård. 

Dessa möten bidrar till organisationsutveckling på arbetsplatser och i föreningar. De innebär att kulturpro-

ducenter och aktivister av olika slag både får och ger inspiration. Vissa möten väcker medial uppmärksam-

het och för samtliga gäller att de erbjuder människor, oavsett ålder och bakgrund, att möta och interagera 

med det samtida mångfalds-Sverige. MKC är och ska vara en mötesplats som klarar att möta svåra och 

laddade frågor utifrån en forskningsbaserad kunskapsram. 

Flera projekt som startat på MKC har vandrat vidare till andra sammanhang. Det ser vi som ett kvitto på en 

bra prioritering och bra förmåga till samarbete. Det kan tyckas banalt att lyfta fram detta men MKC har det 

inskrivet i uppdraget att fungera som forum för olika initiativ som gynnar utbyte och kunskapsspridning av 

viktiga erfarenheter. Några exempel under 2016: 

”Konsten att hitta hem”, projektet med ensamkommande unga, gav återklang i Nacka, där ungdomar-

na bodde. Konstverken som skapades visades förutom på MKC även på Botkyrka konsthall och Kulturhuset/

Lava. Också den bakomliggande pedagogiska och konstnärliga processen utvecklas och föder nya uppdrag 

och samarbeten.

”Jag kan vara ett lejon” filmen som Emrah Sönmez gjort om ett teaterprojekt i Fittja och som MKC 

stöttat genom Annick Sjögrens arbets- och resestipendium har visats på många platser i och utanför Bot-

kyrka, bland annat på Södra Teatern och Kulturhuset i Stockholm. 
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Ett tredje exempel är den konferens som anordnades av Svenska hijabis och som ingick i en teaterpro-

duktion, den första i sitt slag med aktörer på scen med hijabis. Den pjäs som gruppen arbetade fram sattes 

sedan upp på Uppsala Stadsteater och Dramaten. 

Och som ett sista exempel så gästades centret i slutet av året av Leonard Yankton från Oceti Sakowin 

i Nord Dakota. Denna långväga gäst berättade om ursprungsbefolkningens kamp för vatten- och natur-

resurser och om hotet från en planerad oljeledning, tänkt att genomkorsa heliga marker i Standing Rock. 

Här fick vi en aktuell belysning av de framtidsfrågor som vi gestaltat i utställningen Internationell psykos! 

Mötet bjöd på högintressanta reflektioner ur ett minoritetsperspektiv på en samhällsfråga som är på en och 

samma gång lokal, global – och aktuell på den amerikanska presidentens bord. 

Under året har treårsmålen för perioden 2017–2020 processats av personal och styrelse. Sex mål har blivit 

fyra. Dessa är tydligt kopplade till stadgar och uppdrag och innebär att vi fördjupar och förädlar vårt arbete. 

Parallellt med målen arbetar vi vidare med den strategi som vi kallar Växla upp! Precis som det låter behö-

ver verksamheten växa ytterligare något för att skapa en starkare bas och en större stabilitet ekonomiskt. 

När grundstöden inte ökar växer projektberoendet och därmed risken för störningar när projekt tar slut. 

Omsättningen har ökat varje år sedan 2013. Vi kan med glädje konstatera att en högre andel egna intäkter 

och satsningen på utbildning har inneburit att vi både har växt och utvecklat uppdraget så att kommunens 

andel av ekonomi minskat i procent.

Innan året var till ända fick vi några viktiga besked som har betydelse för vårt fortsatta arbete. Veten-

skapsrådet gav oss medel för forskning kring jämlikhetsdata under fyra år. Statens kulturråd beviljade medel 

för att utveckla Kreativa platser i samspel med lokala krafter. Dessutom erhöll vi stöd från Botkyrka kom-

mun så att vi kan öka insatserna för att nå fler flyktingar med vår verksamhet.

Kreativitet och samarbete är två viktiga ord för varje medarbetare på MKC. Hur vi lever upp till dessa led-

ord i vår arbetsvardag har stor betydelse för utvecklingen av MKC. Vi producerar i dagsläget en bred verksam-

het och når ut med viktig kunskap och erfarenhet i stor skala. Samtidigt har vi ytterligare målgrupper vi vill nå 

och i detta ligger en fortsatt utmaning. MKC ska vara för alla. Ytterst handlar vårt uppdrag om att underlätta 

mellanmänskliga möten och bidra till en lite bättre värld att leva i. Med dessa slutord vill jag rikta ett stort 

tack till alla som stödjer verksamheten, bidrar till att utveckla den och gör den till en angelägenhet för många.

Fittja gård i april 2017

Leif Magnusson

Verksamhetschef

Foto: Åsa Winqvist
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en mötesplats för mångfald

Vi behöver offentliga vardagsrum! Platser där människor möts utan(för) fasta 

roller och förväntningar. En kulturinstitution i ett bostadsområde i en förort 

har alla möjligheter att vara mångas angelägenhet. Tröskeln ska vara låg för 

människor att hitta till och känna sig hemma på Fittja gård. Samtidigt ska 

det också vara högt i tak för samtal och aktiviteter. Under året som gått har 

vi framgångsrikt jobbat med att göra oss ännu mer tillgängliga: öppettider, 

aktiviteter, rekryteringspolicy, samarbeten. Allt sådant spelar roll. Och det som 

händer på MKC går inte sällan vidare till andra platser och sammanhang.

FITTJA GÅRD, VÅR HEMMAPLAN

Besökare och aktiviteter

Under år 2016 hade centret totalt 22 672 besökare varav 1 994 barn.

Centrets lokaler används naturligtvis för egna aktiviteter. De hyrs också ut för möten och utbildningar av 

olika slag, ibland också för privata arrangemang. 

Därutöver fungerar lokalerna som arenor för interaktion och samverkan av olika slag. Här genomförs och 

presenteras olika projekt – se vidare verksamhetsberättelsens olika delredovisningar. Verkstan, Biblioteket, 

Tavernan, utställningslokalerna – överallt utnyttjas möjligheten att utforska och uppleva saker tillsammans.

Öppettider

Kl. 11–16 tisdag–fredag samt söndag. Tavernan har även öppet måndagar. Fredagar är det kvällsöppet till  

kl. 22 (sedan mars, tidigare låg kvällsöppet på torsdagar). Enda helt stängda veckodag är lördagar. Under 

sommaren, juni–augusti, höll centret stängt söndagar samt kvällstid. Juli var hela MKC stängt för besökare. 

Reception och butik

Under ordinarie öppettider bemannas receptionen av personal som sköter telefonväxel, bokningar, beställ-

ningar samt tar emot besökare. Receptionspersonalen sköter också butiksförsäljningen. Utbudet lyfter fram 

utställningarnas tema. Dessutom finns fack-, skön- och barnlitteratur kring de frågor som är centrets. Bu-

tiken säljer också smycken, hantverk och leksaker, lokalt inköpta eller från leverantörer av Fair trade-varor. 

Under 2016 har centrets utgivning lyfts fram och skyltats i en särskild hylla.

Arbetsplatsstipendiater, föreningslokaler och möten

I gamla huvudbyggnaden har MKC på halvårsbasis erbjudit två arbetsplatser till personer vars projektidéer 

går i linje med centrets. Årets stipendiater var Mahama Tawat, som forskat jämförande om integrationspoli-

tik, och Monica Riaza, som skrivit om kulturpolitik och mångfald. 
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Pakistanska föreningen fick under året använda kontorslokaler som ett stöd till verksamheten. Slutligen 

har den kostnadsfria ”möteschansen” utnyttjas av Studiefrämjandet, vilket inneburit att de kunnat ha för-

eningsmöten/nätverksträffar på centret fredagskvällar och söndagar, under MKC:s ordinarie öppettider. 

Hassan Hosseini, pensionerad tidigare forskningsledare, finns kvar i arbetsgemenskapen på centret 

men med fokus på egna projekt. Han har under året bland annat arbetat med en översättning av Zygmunt 

Baumans bok Modernity and the Holocaust till persiska.

Hyresgäster

• Immigranternas Riksförbunds kansli (sedan 2013)

• Unesco LUCS kansli (sedan 2014)

• Studiefrämjandet (sedan december 2016)

MKC OCH DET LOKALA FLYKTINGMOTTAGANDET

Under ett år då invandring och integration toppade listorna över viktiga politiska frågor blev ”Internationell 

psykos!”, MKC:s fasta utställning under året, en efterfrågad resurs. Utställningen placerar frågorna om 

migration och flyktingmottagande i en kontext som innefattar alltfrån klimatfrågor till samhällsklimat och 

framtidstro. 

Därutöver genomförde MKC ett antal specifika satsningar som fick särskilt stöd från Botkyrka kommun 

och som kommer att fortsätta under 2017.

Kreativt skapande 

• ”Konsten att hitta hem”. Ett projekt med mobila verkstäder på ungdomsboenden för ensamkommande 

  flyktingbarn med syfte att aktivt nå ut med kreativa verktyg till fler barn och unga. 

• Mobila verkstan besökte regelbundet boenden för ensamkommande i kommunen med  

 självförtroendestärkande workshops.

Mer om dessa båda projekt återfinns under rubriken Verkstan.

Bok på svenska och arabiska om svensk kultur 

Razak Aboud, författare och föreläsare med mångårig erfarenhet av integrationsfrågor, arbetade fram ett 

manus som centret publicerade på både svenska och arabiska i samma volym: Hitta hem. Tankar om 

svensk kultur – en hälsning till nyanlända. 

Höstlov i verkstan blev till offentlig konst
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Verkstan – ett kreativt rum 

Ett kreativt rum för barn … Ett kraftcentrum där unga kan pröva nya uttrycks

former … En samarbetspartner som coachar och knyter band mellan personer 

och institutioner … MKC:s pedagogiska verkstad – fantasins plats i norra 

Botkyrka – Verkstan är allt detta och mer därtill. Pedagogerna verkar i och 

utgår från närområdet samtidigt som de introducerar sina deltagare till andra 

konstarenor i och utanför Sverige. Det utbytet berikar alla inblandade och 

bidrar till att sätta Botkyrka på kartan över kreativa platser.

STABILA VERKSTAN

Hit kommer bokade grupper från förskolor och skolor, i genomsnitt två grupper/vecka. Varje pass utformas 

utifrån gruppens behov, intresse och ålder. Ansvarig: Saadia Hussain.

ÖPPNA VERKSTAN

Söndagar i Verkstan

Varje söndag slår Öppna verkstan upp portarna. Merparten av de barn som deltar regelbundet är hemma-

hörande i Fittja – vilket stämmer väl med uppdraget att fylla en roll i närområdet. Under våren dubblerades 

antalet pass, vilket gör att alla som vill delta får plats. Barnen kommer ofta utan vuxna och verksamheten är 

för många en första kontakt med konst på en kulturinstitution.

Aktiviteterna bygger vanligen på material som är tillgängliga i vardagen. Innehållsligt varvas teman 

från Mångkulturella almanackan, utställningar i huset samt barnens egna önskemål. Ansvarig: Åsa Winqvist.

Våga måla!

Fredagskvällar fylls Verkstan med människor i alla åldrar. Vissa kommer redan på eftermiddagen för att vara 

säkra på att få plats på ”Våga måla!”, ett samarbete med ABF Botkyrka-Salem. Ingen tidigare erfarenhet 

behövs och materialet är gratis, canvasduk undantaget. 

”Målandet låter mina känslor flöda, med form och färg kan jag berätta det som finns inom mig … Det 

var inte jag som upptäckte att målningen var min passion, jag tror snarare att det var konsten som upp-

täckte mig!” Så säger Luz Miranda, ansvarig för verksamheten. Tillsammans med deltagarna har hon gjort 

flera utställningar, både på MKC och utanför.

Mina minnen – en konstworkshop för äldre

En skapande workshop för seniorer ledd av Luz Miranda. Med hjälp av blandtekniker som decupage och 

scrapbooking skapade deltagarna sina egna minneslådor och minnesböcker för kära minnen och urklipp.
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LOVLIGA VERKSTAN

”Vi spelar roll”. Junior residence 2016

Varje år får sex unga sommarjobbare i Botkyrka delta i ett skräddarsytt konstprojekt, i år på temat spel. 

Ungdomarna fick tänka ut och utforma egna spel som de sedan skulle skala upp och spela med folk i ett 

offentligt rum. Projektet tränade deltagarna i att ta plats med målet att synliggöra sina verk och nå ut till en 

publik. Resultatet, ”Vi spelar roll”, blev en interaktiv spelplan, ett överdimensionerat brädspel, på Fittja torg 

under Konstfestivalen 17 september. Ansvarig: Saadia Hussain. Spelplanen har senare återanvänts också i 

Botkyrka konsthall.

Konstkollo på sommarlovet

Ett årligt erbjudande till barn och unga, främst från Botkyrka: fyra heldagars konstkollo. Kollot kräver föran-

mälan och en mindre avgift, 300 kronor, tas ut för material, lunch och fika. Ett samarbete mellan MKC och 

Botkyrka konsthall under ledning av Saadia Hussain och Kerstin Gezelius.

Höstlov med glasmosaik

Under höstlovet arbetade pedagogiska verkstan med glasmosaik som barnen hade samlat på sommaren i 

närområdet, glasbitar som de sedan slipade och målade. Nu blev de till färgglada underlägg! Och till konst-

verk i det offentliga rummet. Föreningen Orten i fokus tillsammans med Luz Miranda.

MOBILA VERKSTAN

Året efter den stora tillströmningen av asylsökande väntar många unga ännu på beslut om uppehållstill-

stånd. Verkstan har under året erbjudit aktiviteter på boenden i kommunen. Temana har lyft både framtids-

drömmar, afghanska drakbyggartraditioner och vardagsnära saker som att måla den egna skateboarden.

Utäver flyktingboendena har Mobila verkstan under året gjort workshops tillsammans med Fittja bib-

liotek och med Sprintgymnasiet, Skärholmen. Ansvarig: Åsa Winqvist.

ÄNNU FLER PROJEKT OCH SAMARBETEN

LIVE Graffiti @ MKC 17 September

När Botkyrka konsthall bjöd in till konstfestival och loppis I Fittja tog MKC chansen att låta alla vara med 

och se när en graffitimålning föds. Tre lokala konstnärer målade på gårdsplanens öppna vägg. Dessutom var 

Öppna verkstan igång, med tillverkning av drakar.

Att se=sant? Kulturella allemansrätten

En kritisk bildanalysverkstad bestående av en föreläsning och ett interaktivt arbetspass. Erbjudandet, som är 

utformat för åk 6 och riktat till skolor i hela Botkyrka kommun, bokas via Bokakultur. Ett samarbete mellan 

Saadia Hussain och Kerstin Gezelius, Botkyrka konsthall.

Konsten att hitta hem. VIPverkstad och utställning

Ett konstprojekt utformat i samarbete med ett HVB-boende i Nacka för ensamkommande. Syftet var att ge 

deltagarna mandat och makt att skapa sina egna bilder och berättelser med konsten som språk. Till grund 

för projektet låg ett antal mobila verkstäder genomförda under 2015 på samma boende. Under fem lör-
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dagar våren 2016 bjöds ungdomarna från boendet in till VIP-verkstad på MKC. Utifrån ett skräddarsytt 

 upplägg och med Saadia Hussain som konstnärlig ledare skapade fyra unga sina individuella porträtt. 

Konstverken ställdes ut på Botkyrka konsthall, som en del av utställningen DIN, och därefter i Länken 

som en del av Verkstans utställning. De har även bokats av Lava/Kulturhuset för visning i januari 2017. 

Xenter. Samarbetsprojekt 

Under hösten 2015 och våren 2016 samarbetade MKC för nionde året med Xenter och läraren Rebecka 

Beran. Tredjeårseleverna på Tumba gymnasiums estetiska program Bild & form skapade verk utifrån egna 

erfarenheter och perspektiv och med konstnärlig ledning av Saadia Hussain. Årets tema var ”Resa, flytta, 

fly”. Resultatet blev traditionsenligt en utställning i Länken, i år med titeln ”Hem, ljuva hem”. 

Höstlov i verkstan blev till offentlig konst
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Visning av utgrävningsplatsen i Flaten. Fred Taikon berättar. Foto: Nina Edström
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Vår forskning ger nya perspektiv

Året som gått har i både storpolitiken och den svenska vardagen präglats av 

rykten, propaganda och misstänkliggöranden. I en sådan tidsanda är det viktigt 

att försvara kunskapens ställning mot demagogin. När MKC forskar betyder 

det att vi på vetenskaplig grund söker ny kunskap. Oavsett ämne formulerar vi 

frågor med avsikt att fördjupa förståelser och ifrågasätta förgivettaganden.  

 Detta gör vi i dialog med andra forskare och forskningsinstitutioner. Vi anser 

att en självklar del av forskningsuppgiften är att kommunicera det vi gör i breda 

kretsar och delta i ett offentligt samtal. Tron på reflektion och dialog som grund 

för utveckling är basen också för de utvärderingar vi åtar oss.

FORSKNINGSPROJEKT AKTUELLA UNDER VERKSAMHETSÅRET

I stadens utkant. Svenskromska livsberättelser och lägerplatser från 1900talet 

Ett tvärvetenskapligt projekt (åren 2015–2016) i samverkan med Historiska museet (SHM), Stiftelsen kultur-

miljövård, Institutet för språk- och folkminnen (ISOF) och romska företrädare, bl.a. kulturföreningen É Romani 

Glinda. Finansiering: Riksantikvarieämbetet. Ansvariga på MKC under året: Jenny Ask och Nina Edström.

Syftet är att tillsammans med svenska romer uppmärksamma och synliggöra en dold del av Sveriges 

historia samt att införliva denna osynliga del av kulturarvet i statliga samlingar (SHM och ISOF). 

År 2016 har fokus legat på materialbearbetning samt på fortsatt utgrävning av den lägerplats i 

Skarpnäck som var i bruk åren 1959–1963. Tillsammans med romer som bott på platsen ordnades både 

allmänna och specialvisningar för att uppmärksamma platsen och diskutera fortsatt synliggörande. En man 

som bott på platsen och som hållit platsvisningar, har tillsammans med sin fru och projektpersonal även 

gjort skolbesök med åtföljande visningar av utgrävningen för två klasser i Skarpatorpsskolan.  

Hösten 2016 har ägnats åt samordning och författande av en monografi. Boken, som ges ut av Stock-

holmia förlag, väntas bli färdig i slutet av 2017. 

Bröllopssagor: Kärlek, nationalism och gränspolitik

Projektet, som Edda Manga redan inlett då hon kom till MKC, är en delstudie inom det stora forskningspro-

grammet ”Impact of Religion. Challenges to society, law and democracy”, Uppsala universitet (2008–2018).

Bröllopssagor syftar till att studera vilken roll kärleks- och samlevnadsideal har spelat sedan början av 

1900-talet för konstruktionen av svenskhet, och hur dessa har använts för disciplinering och uteslutning av 

invånare som utpekats som icke-svenska. Bland källorna återfinns: äktenskapslagstiftning, skönlitteratur, 

befolkningskommissionens rapporter, tidningsdebatter om sexualmoral och sedlighet, riksdagsdebatter och 

utredningar om civil vigsel, skilsmässa, våldtäkt inom äktenskapet, preventivmedel, barn utom äktenskapet, 

samboskap, samkönade äktenskap, barnäktenskap, tvångsäktenskap liksom trycksaker om bröllop och 
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beskrivningar om Sverige riktade till utomstående. En central frågeställning är hur föreställningen om seku-

larism och sexuell frigörelse som kännetecknande för Sverige uppkom och vilka effekter den har i nutiden.

Projektet kommer att resultera i en bok på förlaget Glänta produktion och en artikel på engelska i 

tidskriften ”History of the Present/A Journal of Critical History”.

Fördjupad demokrati genom inbjudet deltagande

Projektet (finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och under 2015–2016 förlagt 

till MKC) har genomförts av Nazim Tahvilzadeh och syftat till att undersöka möjligheter och hinder för ung-

domars deltagande i lokala utvecklingsprojekt i socialt utsatta områden. 

Det pågår många lovvärda satsningar för att inkludera unga i den lokala politiken. Men genomföran-

det kan ibland motverka och försvåra för målgruppen att utöva inflytande och makt i vardagen. Exempelvis 

uppfattas ungdomars passivitet som ett problem samtidigt som deras engagemang på olika sätt anses hota 

den demokratiska ordningen. En studie av Botkyrka kommuns projekt ”Kulturdriven utveckling” visar att 

det mycket väl går att praktisera demokratiserande projekt som stärker ungas inflytande i den lokala demo-

kratin och stadsutvecklingen. Det som krävs är ett strukturerat arbete med organisationen, med målgrupper 

och med länkar som gör samverkan möjlig mellan ungdomar och tjänstepersoner. Rapporten Propellern 

sammanfattar lärdomarna och tankemodellen. 

Samverkan, utbildning och inkludering i mångetniska förortsmiljöer

Nazem Tahvilzadeh har under året också forskat inom det Vetenskapsrådsfinansierade projektet ”Samver-

kan, utbildning och inkludering i mångetniska förortsmiljöer”, kopplat till REMESO, Linköpings universitet. 

UTVÄRDERINGSUPPDRAG UNDER ÅRET

Strategi för ett interkulturellt Botkyrka – en utvärdering

År 2010 antog Botkyrka kommun en ”Strategi för ett interkulturellt Botkyrka”, med syfte att verka för en 

samhällsutveckling där alla kommunens invånare har lika möjligheter och förutsättningar. År 2016 gavs 

MKC i uppdrag att göra en första extern utvärdering av strategins implementering. Arbetet leddes av Edda 

Manga, som skapade en arbetsgrupp sammansatt av MKC-medarbetare och högskolepraktikanter. 

Utvärderingen, som bygger på intervjuer med tjänstemän och politiker samt dokumentstudier, visar att 

en blandning av hård- och mjukstyrning försvårat arbetet, liksom bristande resurser, uppföljning och orga-

nisatoriskt ramverk. Som slutsats rekommenderade utvärderingen kommunen att fortsätta arbetet, fokusera 

på långsiktighet och ta tillvara existerande kunskap och verksamheter.

Bild på motstående sida: Utvärderingen Provisoriska utopier 
presenteras av författarna, 19 december. 



15

Konferenser & forskningspresentationer
• Bortom krig, gränser och kontroll, Kulturhuset Forum/debatt. Edda 

Manga (& Cynthia Enloe), 21 jan.

• Architecture of deregulations, Kungliga tekniska högskolan. Edda 

Manga åhörare,10–12 mars

• ”I stadens utkant. Svensk-romska livsberättelser och lägerplatser 

från 1900-talet”. Föredrag Jenny Ask & Nina Edström i anslutning till 

utställningen Situation hembygd, Stockholms länsmuseum, 7 april 

• 2016 Nordic Conference on Romani Studies. ”At the outskirts of the 

city – Swedish Roma life stories and camp sites from the 20th Cen-

tury”. Presentation Jenny Ask (& Anna Arnberg, Södertörns hög skola), 

13–15 april

• Forum för rasismforskning, Uppsala universitet. Seminarium om 

rasismbegreppet. Edda Manga, 18 okt.  

• Antirasistiska akademin, ARA, konferens. Edda Manga medarrangör & 

föreläsare, 22–23 okt.

• Rasismforskningskonferens, Uppsala universitet. Edda Manga, åhörare, 

värd & samtalsledare, 23–24 nov.

• Presentation av utvärderingen av Strategi för ett interkulturellt Bot-

kyrka, Unesco Lucs, 9 december

Föreläsningar, debatter & liknande. Edda Manga
• Panelsamtal, Forum för feministisk forskning om flyktingsituationen, 

Södra teatern, 17 mars  

• Kunskap och makt, Unesco LUCS, 18 mars  

• Samtal om Assata Shakur, Aspuddens bokhandel, 22 mars  

• Mångfald i filmkonsten, Valand, 19 mars  

• Medborgarskap ur ett postkolonialt och biopolitiskt perspektiv i 

dagens samhälle, Turteatern 13 april  

• Konferens med Soraya Post m.fl. om romers situation, Angereds teater, 

25 april  

• Om avtalet med Turkiet och svensk migrationspolitik, Feministiskt 

forum, ABF-huset, 14 maj  

• Postkolonial och biopolitisk rasismteori, Uppsala universitet, 21 maj

• Koreografiska nedslag & samtal om verket Jean ur ett Foucaultperspek-

tiv – om makt, disciplin och disciplinär makt, NorrlandsOperan, 10 sept.

• Metanarratives, Konstfack, 23 sept.  

• Om hoppets roll i förälskelse och psykoanalys, 24 okt. 

• Presentation av utvärdering på MKC, 28 okt.

• Om hur vi kan förstå utvecklingen i Europa från ett postkolonialt 

perspektiv, MKC, 19 nov.

• Samtal om homonationalism, MKC, 27 nov.  

• Om kroppen, Steneby konsthall, 2 dec.

Övrigt. Edda Manga
• Ansökt om (och beviljats) medel för framtagande av vetenskapligt och 

etiskt hållbara metoder att mäta diskriminering (Vetenskapsrådet).

• Anordnat rundabordssamtal om rasism och rasismforskning med 

personer aktiva i antirasistiska föreningar/organisationer inför forsk-

ningsprojekt om metoder att mäta diskriminering.

• Lett intern seminarieverksamhet på MKC.

• Representerat MKC som medlem i expertrådet för Konstrådets projekt 

Konst händer; i samtal på Historiska museet om möjligt genusmuseum; 

i Antirasistiska akademins (ARA:s) styrelse; hos tankesmedjan Arena 

idé; samt i diskussioner med Brå om behov av hatbrottsstatistik.

Övrigt. Nazim Tahvilzadeh
• Deltagit i rådgivande möten med kommundirektören i  

demokrati- och deltagandefrågor. 

Publikationer. Edda Manga
Förord till nyutgåvan av Edward Said Orientalism, Stockholm:  

Ordfront

Provisoriska utopier. Utvärdering av Strategi för ett interkulturellt 

Botkyrka, Botkyrka: MKC

”Vi och de andra – synen på moral och sexualitet över tid”, i Sätt ord på 

hälsan, Folkhälsomyndigheten

”SL överskrider sina befogenheter”, Feministiskt perspektiv, 22 april  

”Samma gamla slitna pamflett om slöjan”, GP, 10 mars  

Publikationer. Nazem Tahvilzadeh
Propellern. En manual för ökat inflytande. Projektledare: Nabila Abdul 

Fattah och Ceylan Holago. Kultur- och fritidsförvaltningen, Botkyrka 

Öppna rum för deltagande: Idéer för demokratiseringen av Stock-

holm. Underlagsrapport. Kommissionen för ett socialt hållbart Stock-

holm. Stockholm stad

”Det våras för medborgardialogen”. Tidskriften STAD 13/2016. Örat mot 

marken. Demokrati och delaktighet.

”Dialog och stadsplanering: ett nyfiket skeptiskt perspektiv”. I Landskap 

Nu! Samtida svensk landskaps arkitektur, red. Åsa Drougge, Anders 

Kling & Karin Westermark. Stockholm: Arkitektur förlag
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Utbildning med Sveriges radio, P4 och P5. Foto: Marit Nygård
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varför händer det? MKC utbildar

Förändring kräver både förståelse och konkreta pedagogiska verktyg. 

Utbildning vid MKC syftar till att bana väg för handling genom att vidga 

och fördjupa perspektiven på aktuella samhällsfrågor. Därför bygger våra 

utbildningar på forskningsbaserad kunskap kombinerad med vardagsanknutna 

reflektioner. I våra arrangemang räknar vi också med deltagarnas egna 

erfarenheter och frågor som en given resurs.

SEX TEMAN I FOKUS

Under året har utbildningsteamet profilerat sex utbildningsteman, paket som anpassas utifrån beställarens 

behov och tid. I utbudet finns heldagsutbildningar på MKC där föreläsningar kombineras med workshops 

och utställningsvisning, liksom trestegsutbildningar med återkommande träffar. 

Temana är: 

• Vardagsrasism och vithetsnormen • Interkulturella processer 

• Mångfald & inkludering  • Den hållbara staden

• Normkritik i praktiken  • Begripliga begrepp

Lås upp – metodsidan utvecklas

Den normkritiska metoden ”Lås Upp” är fortsatt efterfrågad. Vi utbildar och utvecklar även metodsidan 

lasupp.nu med texter och övningar. Till detta arbete bidrog också två studenter från kulturvetarprogrammet 

på Stockholms universitet, som under en tioveckors praktik på MKC utvecklade övningar för för- och grund-

skola. Antalet användare på lasupp.nu ökar och var vid årets slut nästan 2 000. 

Högskolekurs i normkritik för pedagoger

Under 2016 genomfördes i samarbete med Södertörns högskola på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms 

län piloten av högskolekursen ”Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger” på 7,5 hp. Stockholms 

stad förfogade över kursens alla platser och valde att avtala ytterligare en omgång av kursen direkt med 

MKC. Omgång 2 av kursen startade i oktober och avslutas under 2017. Ett alumninätverk för examinerade 

kursdeltagare har startats för att underlätta implementering av förvärvade kunskaper och en första träff har 

redan genomförts. Ytterligare ett komplement till detta är en sluten facebookgrupp för tidigare kursdelta-

gare med utrymme för diskussion och informationsspridning. Gruppen administreras av MKC:s utbildare.

I slutet av året inleddes en utvärdering av den första omgången av högskolekursen ”Erfarenhets-

baserad kurs i normkritik för pedagoger”. Utvärderingen genomförs av Sweco på uppdrag av Länsstyrelsen 

i Stockholms län. Förhoppningsvis kommer den att ge oss indikationer på hur vi ska kunna stödja delta-

garna att implementera sina förvärvade kunskaper i sina respektive verksamheter. 
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Kunskapsbanken Bilders makt

”Kunskapsbanken Bilders makt” är skapad i MKC:s regi som en kunskapspilot inom Unesco LUCS. Projektet 

stöds av Postkodlotteriets kulturstiftelse och pågår 2015–2017.

Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Många saknar nödvändiga 

kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck, vilket blir extra plågsamt när det gäller rasistiska och anti-

semitiska stereotyper som reproduceras i det offentliga rummet.

Kunskapsbanken Bilders makt är en nätbaserad, fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film, förkla-

rande texter och pedagogiskt material om stereotypa bilder. Genom att berätta om de stereotypa bildernas 

ursprung, historia och funktion erbjuder Bilders Makt verktyg för fördjupad visuell läskunnighet.

Konsultuppdrag
• Kunskapsstöd i projektgenomförande. RFSU Göteborg, RFSL Göteborg, 

Positiva gruppen Väst, Närhälsan, Kunskapscentrum för sexuell hälsa 

– Västra Götalandsregionen, Social Utveckling – Göteborgs Stad: 

Projektet Antirasistisk hivprevention. Anna Tulin Brett, Aygül L. Kabaca

• Kunskaps- och processtöd. Statens konstråd. Anna Tulin Brett, Leif 

Magnusson. Jan–juni.

• Processledning under utbildningshelg för jourkvinnor och jourtjejer. 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – ROKS/Tjej-

jouren i Norrköping. Anja Norell, Marit Nygård.12–13 febr. 

• Case-produktion av utbildningsmaterial. Skolverket. Anja Norell, Marit 

Nygård.15 april.

• Konsultativt samtal. Sjöhistoriska museet. Anna Tulin Brett, Nina 

Edström, Nathan Hamelberg, Marit Nygård, Anja Norell. 20 april

• Dokumentation av intern satsning. Sveriges Television. Anna Tulin 

Brett, Aygül L. Kabaca. Maj–juni.

• Implementering och hållbarhet. Stockholm Stad, Alumninätverket för 

deltagare i högskolekursen Erfarenhetsbaserad Högskolekurs i norm-

kritik för pedagoger. Anja Norell, Marit Nygård. 21 nov

• Framtagande av handledningsmaterial och presentation till Strategin 

och Riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka. Botkyrka kommun. Aygül L. 

Kabaca, Marit Nygård. Dec.

• Deltagande i fokusgrupper för framtagande av metodmaterial. Fören-

ingen FATTA. Anja Norell, MKC-praktikanter. 29 febr, 7 dec.

• Pedagogiskt utbyte. Pedagogerna på Skansen. Observation av klassbe-

sök under temat ”Ett bättre liv” och samtal med Skansenpedagoger. 

Anja Norell, Marit Nygård. 22 sept.

Utbildning och fortbildning på Fittja gård
• Järfälla kultur. Lärandeseminarium. Anna Tulin Brett, Nina Edström, 

Mikael Morberg. 19 jan.

• Svenska Filminstitutet: Omvärld, Kommunikation & Stab. Heldag.

Mångfald: Vardagsrasism och vithetsnormen, Normkritik i praktiken. 

Anja Norell, Marit Nygård, René León Rosales, Saadia Hussain. 10 febr.

• Svenska Filminstitutet: Filmarvet. Heldag. Mångfald: Vardagsrasism och 

vithetsnormen, Normkritik i praktiken. Anja Norell, Marit Nygård, Alex 

Rodallec, René León Rosales, Saadia Hussain. 24 febr.

• RFSU Göteborg, RFSL Göteborg, Positiva gruppen Väst, Närhälsan, 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa – Västra Götalandsregionen, Social 

Utveckling Göteborgs Stad: Projektet Antirasistisk hivprevention. Heldag. 

Mångfald: Vardagsrasism och vithetsnormen, Normkritik i praktiken. 

Anna Tulin Brett, Aygül L. Kabaca, Anja Norell, Marit Nygård. 17 mars.

• Hemslöjden Medlemsföreningarna: Projekt Strategisk slöjd – Do It   

Together. Föreläsningar: Vardagsrasism och vithetsnormen, Om 

hemslöjd, nation, mångfald och centrala aktörer. Charlotte Hyltén-

Cavallius, Aygül L. Kabaca. 18 mars

• Botkyrka SFI. Utbildningsdag, Föreläsning: Interkulturella Processer, 

Visning av Internationell Psykos! Aygül L. Kabaca, Dani Ruz. 23 mars

• Nämnden för statligt stöd till trossamfund – SST. Föreläsning: Den 

hållbara staden, Visning av Internationell Psykos! Mikael Morberg.  

19 april

• LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer. Engelskspråkig visning av 

Internationell Psykos! Aygül L. Kabaca, Dani Ruz. 20 april

• Mångkulturella almanackan. Fokusgruppsdag med pedagoger, för att 

göra almanackan mer skolrelevant. Anja Norell, Marit Nygård. 24 april 

• Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap, delkurs Normkritisk pedagogik. Visning av Interna-

tionell Psykos!, samtal: Normkritik i praktiken. Aygül L. Kabaca, Anja 

Norell, Marit Nygård. 3 maj

• Svenska Filminstitutet: Utland. Heldag Mångfald: Vardagsrasism och 

vithetsnormen, Normkritik i praktiken. Aygül L. Kabaca, Anja Norell, 

Marit Nygård, Dani Ruz. 4 maj

• Stockholms universitet: Psykologprogrammet. Workshop: Normkritik i 

praktiken. Anja Norell, Marit Nygård. 27 maj

• Skövde kommuns familjecentral och familjerådgivning. Heldag. MKC:s 

3-stegsutbildning i interkulturella processer, steg 1. Aygül L. Kabaca, 

Anja Norell, Dani Ruz. 8 juni

• FORMAS. Presentation: MKC kompetensutvecklande pedagogiska 

insatser. Mikael Morberg. 16 juni

• Kungliga Tekniska Högskolan. MKC:s 3-stegsutbildning i normkritik i 

praktiken, steg 3. Anja Norell, Marit Nygård, Dani Ruz. 17 juni

• Länsbiblioteken Sörmland. Heldag. MKC:s 3-stegsutbildning i interkul-

turella processer, steg 1. Anja Norell, Marit Nygård. 8 sept.

• Kungliga tekniska högskolan. Uppföljning av MKC:s 3-stegsutbildning 

i normkritik i praktiken. Anja Norell, Marit Nygård. 18 okt.

• Sveriges Radio: P4 Stockholm, P5 STHLM. Heldag Mångfald: Vardags-

rasism och vithetsnormen, Normkritik i praktiken. Lyssnarpanel samt 

framåtsiktande reflektionspass. Aygül L. Kabaca, Anja Norell, Marit 

Nygård. 25 okt.

• Sandåkraskolans HBTQ-nätverk. Utbildningsdagar: Normkritik i prakti-

ken. Anja Norell, Marit Nygård. 14–15 dec.

• Sundbybergs bibliotek. Föreläsning: Mångfald och inkludering. Aygül L. 

Kabaca. 15 dec.

MKC utbildar och fortbildar på annan plats
• Gnesta kommuns barn- och utbildningsförvaltning, Kulturskolan. 

Föreläsning: Vardagsrasism och vithetsnormen, Workshop: Normkritik i 

praktiken. Heldag, Aygül L. Kabaca. 11 jan. 

• Aleris Rehab Hallunda. Föreläsning: Vardagsrasism och vithetsnormen, 

Workshop: Normkritik i praktiken. Aygül L. Kabaca. 3 febr. 

• Aleris Rehab Liljeholmen. Föreläsning: Vardagsrasism och vithetsnormen, 

Workshop: Normkritik i praktiken. Aygül L. Kabaca. 17 febr. 

• Aleris Rehab Nykvarn, Järna. Föreläsning: Vardagsrasism och vithetsnor-

men, Workshop: Normkritik i praktiken. Marit Nygård. 17 febr. 

• Individuell Människohjälp – IM. Workshop: Normkritik i praktiken. 

Aygül L. Kabaca. 15 mars. 
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• Krehab – Landstinget Dalarna. Workshop: Normkritik i praktiken. Marit 

Nygård. 21 mars.)

• Hemslöjdsnämnden. Föreläsning: Begripliga begrepp. Anja Norell. 7 april. 

• Umeå Kommun och Fritid – Inspirationskväll för allmänheten under 

mässan Umegration. Föreläsning: Normkritik i praktiken, Vardagsra-

sism och vithetsnormen. Anja Norell. 13 april. 

• Skolverket. Föreläsning: Normkritik i praktiken. Anja Norell, Marit 

Nygård. 15 april. 

• Luckan Integration, G18 Helsingfors. Föreläsning: Mångfald och 

inkludering i organisationer. Nina Edström. 25 april. 

• Skarpatorpsskolan. Föredrag: I stadens utkant – Skolprojektet. 2 

tillfällen. Jenny Ask, tillsammans med Anna Arnberg, Allan Demeter, 

Marianne Demeter. 11 maj. 

• Öppen visning för allmänheten, Projektet: I stadens utkant. Visning av 

utgrävningen av Skarpnäckslägret. 2 tillfällen, Jenny Ask. 13 maj. 

• Projektet I stadens utkant. Öppen visning av utgrävningen av Skarp-

näckslägret. 2 tillfällen, Jenny Ask. 17 maj. 

• Projektet I stadens utkant. Visning av utgrävningen av Skarpnäcks-

lägret för elever på Skarpatorpsskolan. Jenny Ask. 18 maj. 

• Närhälsan, Uddevalla – Konferens utifrån projektet Sexuell och 

Reproduktiv Hälsa och Rättigheter på Hem för Vård och Boende. 

Föreläsning: Vardagsrasism och vithetsnormen, Workshop: Normkritik i 

praktiken. Aygül L. Kabaca, Anja Norell. 19 maj. 

• Kungliga tekniska högskolan. MKC:s 3-stegsutbildning i normkritik i 

praktiken, steg 1. Anja Norell. 

• Kungliga Tekniska Högskolan – KTH. MKC:s 3-stegsutbildning i Norm-

kritik i praktiken – STEG 2. Anja Norell, Marit Nygård. 14 juni. 

• af Chapmangymnasiet, Karlskrona. Föreläsning: Vardagsrasism och vit-

hetsnormen, Workshop: Normkritik i praktiken. Aygül L. Kabaca. 15 juni. 

• PRIO, Nationell Samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och västra 

Götaland – NSPHiG Psykisk ohälsa: Peersupporters. Workshop: Norm-

kritik i praktiken. Anja Norell, Marit Nygård. 1 sept. 

• Lidköpings kommun, kultur och fritid, föreningslivet. Föreläsning: 

Mångfald och inkluderingsprocesser. Aygül L. Kabaca. 1 sept. 

• Socialförvaltningen Gislaved, vård och omsorg, funktionshinder och stöd. 

Föreläsning: Normkritik i praktiken. Marit Nygård. 13, 14 och 15 sept. 

• Skövde kommuns familjecentral och familjerådgivning. MKC:s 3-stegs-

utbildning i interkulturella processer, steg 2. Aygül L. Kabaca. 20 sept. 

• Ungdomsfullmäktiges utbildning för elevrådsrepresentanter, Botkyrka. 

Workshop: Normkritik i praktiken, Vardagsrasism och vithetsnormen. 

Anja Norell, Marit Nygård. 20 sept. 

• Borlänge kommun, Projekt: Gemensamma krafter. Utbildningsdagar 

med föreläsningar och workshops: Vardagsrasism och vithetsnormen, 

Normkritik i praktiken samt Interkulturella processer. 2 dagar, Anja 

Norell, Marit Nygård. 6–7 okt.

• Skövde kommuns Familjecentral och Familjerådgivning. MKC:s 3-stegs-

utbildning i Interkulturella Processer, steg 3. Aygül L. Kabaca. 19 okt. 

• Stockholms stad tekniska förvaltningar: exploateringskontoret, fastig-

hetskontoret, miljöförvaltningen samt trafikkontoret. Workshop: 

Normkritik för mångfald. Aygül L. Kabaca. 27 okt.

• ABF Västerås. Föreläsning och samtal: Migration och mångfald – vilka 

frågor väcker det? Anja Norell, Marit Nygård. 8 nov. 

• Länsstyrelsen Stockholm, Nätverk för sociala enheter från landets alla 

länsstyrelser. Presentation: Erfarenhetsbaserad högskolekurs i normkri-

tik för pedagoger. Anja Norell, Marit Nygård. 21 nov. 

• Länsbiblioteken Sörmland. MKC:s 3-stegsutbildning i interkulturella 

processer, steg 2. Anja Norell, Marit Nygård.22 nov. 

• Hedemora kommun. Föreläsning: Vardagsrasism och vithetsnormen, 

Interkulturella processer. 2 tillfällen för kommunpersonal, 1 tillfälle för 

allmänheten. Anja Norell. 1 dec. 

• Kungliga tekniska högskolan. Implementering och hållbarhetsinsats 

efter: MKC:s 3-stegsutbildning i normkritik i praktiken. Workshop för 

nyckelpersoner: programansvariga, likabehandlingsansvariga, student-

representanter m.fl. Anja Norell, Marit Nygård. 12 dec. 

• Länsstyrelsen Stockholm, Projektet: VIDA – Välj inkludering, delaktighet, 

aktivitet. Föreläsning: Om vikten av ett normkritiskt förhållningssätt, för 

social inkludering i civilsamhället. Aygül L. Kabaca. 12 dec.

Skolverket. Borlänge kommun. Socialförvaltningen i Gislaved.  
Tre exempel på externa uppdrag. Foto: Marit Nygård
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dialog och nätverksbygge

I MKC:s uppdrag ingår att verka i regionen och på ett nationellt plan. Kärnan 

i detta arbete handlar om utbyte av erfarenheter på ett sätt som banar väg 

för fördjupad kunskap kring det mångkulturella samhällets möjligheter och 

utmaningar. Centret har ett särskilt uppdrag att bidra till Botkyrka kommuns 

utveckling av det interkulturella perspektivet. Hur tänker och gör man på andra 

håll? Utblickar och utbyten har stort värde för utveckling på hemmaplan. MKC:s 

uppdrag handlar om att ge tjänstemannastöd till kommunens förtroendevalda 

samt att skapa en intern kunskapsplattform för att underlätta ett långsiktigt 

och innovativt arbete.

DEN NATIONELLA ARENAN

Lokal förankring

För att kunna bidra till lokal utveckling och för att kunna föra lokala erfarenheter vidare så krävs en god 

förankring och fortlöpande återkoppling till både Botkyrka som lokalmiljö och Botkyrka kommun. Leif Mag-

nusson har under året mött och talat inför såväl demokratiberedningen som kommunfullmäktige. Han har 

deltagit i utbytet med Botkyrkas vänorter, tagit emot delegationer från andra kommuner och institutioner 

från olika håll i landet. Beroende på fokus så deltar många på centret i detta utbyte.

Almedalen 2–9 juli

Under politikerveckan i Visby fanns MKC med på Botkyrkaterrassen tillsammans med 30 andra aktörer från 

Botkyrka. MKC deltog ativt i ett flertal programpunkter, genom enskilda medarbetare, som arrangör eller i 

samverkan med Unesco LUCS.

• ”Museets gränser – samtal om museers uppdrag och legitimitet.”  

 Nathan Hamelberg. Arrangör: Riksutställningar, 6 juli.

• ”Social hållbarhet – hur får vi det att hända på riktigt?”  

 Saadia Hussain. Arrangör: Statens konstråd, Älvstranden Utveckling, 7 juli. 

• ”Att våga se ojämlikheten i Sverige 2016.” Helena Rojas och Paul Lappalainen.  

 Arrangör: Kommunledningsförvaltningen, Botkyrka kommun, Unesco LUCS, 7 juli.

• ”Så ska vi renovera miljonprogrammen i framtidens Botkyrka.”  

 Saadia Hussain. Arrangör: Botkyrkabyggen, 7 juli.

• ”Kan man prata bort segregationen? Journalistik, åsiktsbubblor och social sammanhållning.”  

 Leif Magnusson. Arrangör: Tidningen Södra sidan, 7 juli.

• ”Fotboll – ett universellt medel för jämställdhet och integration mot rasism.”  

 Leif Magnusson. Arrangör: IFK Tumba Fotboll, Futebol dá Força, Konyaspor, Unesco LUCS, 7 juli.
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• ”Vilken bubbla lever du i? Om vikten av representation och ett interkulturellt förhållningssätt i vårt  

 segregerade Sverige.” Aygül Lale Kabaca. Arrangör: MKC, 8 juli.

MRdagarna i Malmö 17–19 november

MKC deltog med egen monter och bokbord på Mänskliga rättighetsdagarna som år 2016 hölls i Malmö. 

Mässan har cirka 5000 besökare och årets tema var ”Det handlar om dina rättigheter”. MKC hade monter 

och bokbord med fokus på Mångkulturella almanackan samt centrets utbildningsverksamhet. 

Skolforum på Stockholmsmässan, Älvsjö 31 oktober–1 november

Skolforum drar över 7 000 unika besökare som alla är intresserade av frågor med koppling till utbildning 

och pedagogik – ett skol-Sverige i minatyr. Rätt ställe alltså att finnas på plats. MKC medverkade för andra 

gången, igen med Mångkulturella almanackan, Lås Upp samt centrets övriga utbildningsteman i fokus. 

DEN INTERNATIONELLA ARENAN

Intercultural Cities, ICC

Botkyrka är en av endast två kommuner i landet som ingår bland de 116 medlemmarna i Intercultural Cities, 

ett nätverk inom Europarådet till stöd för städers policy- och strategiutveckling när det gäller att bejaka och 

dra nytta av mångfald. MKC är Botkyrka kommuns förlängda arm in i nätverket och deltog år 2016 i följande:

• Studiebesök i Wien, Österrike, med fokus på stadens MR-arbete. Mikael Morberg, 2–3 juni.

• Årsmöte för ICC-samordnare. Reykjavik, Island. Leif Magnusson, 15–17 september.

• Studiebesök i Bergen, Norge, med fokus på inkludering av flyktingar. Anna Brett Tulin, 9–10 juni.

• ”Social Innovation for Refugee Inclusion”. Konferens i Bryssel, Belgien Mikael Morberg (& Botkyrka  

 kommuns flyktingsamordnare) 12–13 september.

• Arbetsmöte. Reggio Emilia, Italien. Leif Magnusson, 15–17 december.

European Coalition of Cities Against Racism, ECCAR

Samarbetet inom ECCAR, är betydelsefullt för utvecklingen av det interkulturella perspektivet, inte minst ge-

nom det tiopunktsprogram som nätverket tagit fram. I detta arbete har MKC bidragit aktivt.

• Styrgruppsmöte. Nantes, Frankrike. Leif Magnusson, 12–14 maj.

• Styrgruppsmöte. Rotterdam. Leif Magnusson, 17–18 november.

Interkulturella kulturcentrum i Europa

”Quel monde désirons-nous?” [Vilken värld önskar vi?]. Konferens arrangerad av Le Collectif Pour une Poli-

tique de la Relation i Lyon, Frankrike. Deltagare: Babelmed (Rom, Italien), Centro InterculturaCidade (Lissa-

bon, Portugal), Fondazione Mondinsieme (Reggio Emilia, Italien), La Maison des passages (Lyon) samt MKC 

genom René León Rosales. Syfte: Att grunda ett europeiskt nätverk av interkulturella kulturcentra. 

Övriga utbytes, studie och planeringsresor

• ”Co-creating Agendas for Culture in Europe. Memory, Inclusion, Creativity”, Cultural Base. Major  

 Stakeholder Conference i Barcelona, Spanien. Nina Edström, 11–13 maj.

• Studieresa med måldiskussion. Paris, Frankrike. Styrelse och ledningsgrupp, 3–5 oktober.

• Unesco LUCS. Tallinn. Leif Magnusson, 29–30 november.
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Utbildning med Länsbiblioteken Sörmland.

Södra Sidan skriver om utställningen  
Redline Recordings
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Utställningar att tala om, och med

Med våra utställningar vill vi skapa rum där tankar kan fördjupas. Vi kopplar 

ofta stora ämnen till lokala sammanhang och satsar mycket på visningar och 

samtal. Målet är att besökarna ska kunna möta både sig själva och varandra. En 

röd tråd genom våra utställningar är att lyfta fram de olika yttre villkor som 

formar våra liv. MKC producerar egna utställningar och vi bjuder även in andra, 

grupper och enskilda, till att vara såväl medskapare som utställare. 

STORA UTSTÄLLNINGSHALLEN

Internationell Psykos! 21 februari–året ut

”Känner du uppgivenhet kring klimatet, flyktingkriser, krig och rasism? Eller kanske förvirring i en tid då 

politiken skiftar färger som en kameleont. Känslan av att allt var bättre förr, men vad är det som förändrats 

och för vem eller vilka?” 

Dessa ord introducerade utställningen, som behandlar svensk färgblindhet och antirasism, ställer frågor 

kring svensk vapenexport och tar upp berättelser från människor som flyttat, rest eller flytt. Den planerades 

med avsikt att erbjuda plats för tankar och diskussion kring de utmaningar som vår värld står inför.

LÄNKEN

Xenter – Hem ljuva hem 11 februari–13 mars

”En del flyr undan vardagen genom att sluta in sig i sin egen värld. Någon flyttar. En längtar efter att resa. 

Ingen vill bli tvingad att lämna sina kära och sitt hem.” På temat ”resa, flytta fly” har tredjeårselever från 

Xenter/Tumba gymnasiums bildestetiska program skapat verk utifrån sina erfarenheter och perspektiv. An-

svarig lärare Rebecka Beran, i samarbete med Saadia Hussain.

Det var en gång … Bir zamanlar … 20 mars–3 juni

Behçet Holago, född i Istanbul 1953, skildrar i sina verk en omvälvande tid i svensk nutidshistoria. Genom 

sina bilder från gator och torg läser Behcet av 1980-talets tidsanda i vardagen och politiken. Här finns pun-

kare och Palme, rasister och vardagshumor.

Längs röda linjen: Fittja 4 september–2 oktober

Gabriela Villagrán Backman är svensk-mexikanska, uppvuxen i Mexiko och USA och bosatt i norra Botkyrka 

sedan 1996. Här iakttar och fotograferar hon sin närmiljö och vill fånga detaljerna som skapar helheten.
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ENIVERSUM Verkstan ställer ut. 9 oktober–20 november

En utställning som sammanför barnens verk i Öppna verkstan med de målningar som skapats av deltagarna 

i Våga måla och med de fyra stora självporträtt som skapats av ensamkommande flyktingbarn inom ramen 

för projektet Konsten att hitta hem. 

Redline Recordings 20 år! 25 november–15 januari 2017

En utställning om studion som kallats för den svenska hiphopens vagga. Utställningen om Redline är histo-

riens allra första utställning om det legendariska skivbolaget Redline Recordings och studion i Norsborg. Vi 

fick förtroendet att ställa ut fina priser, bland annat Latin Kings första grammis från 1994, Masses grammis 

för ”Årets producent 2012” och Linda Piras platinaskiva för ”Knäpper mina fingrar”. I själva gestaltningen 

av rummet deltog inte mindre än tre graffitikonstnärer. 

Vernissagen blev en återförening för gamla vänner till bröderna Salazar och en stor familjefest med 

unga och äldre från både nära och långt bort. Utställningen blev flitigt besökt, det kan man se på bland 

annat instagram under hashtaggen #redline20år 

Release för Mångkulturella almanackan 2017. Mapuchemusik med Gustavo Zárate.  
I Länken pågår Verkstans utställning Eniversum 
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Tillfällen för människor att mötas 

Programverksamheten vid MKC är central på många sätt. Lyssna, berätta, göra 

tillsammans – ambitionen är att tröskeln ska vara låg både för den som föreslår 

en programpunkt och för deltagarna. Under året har här funnits plats för den 

som vill lära sig klippa det egna håret, här har forskarna presenterat vad de gör 

och bjudit in till samtal. Och hit har kommit författare, poeter och graffitimålare. 

Filmvisningar har återkommit, blivit en viktig del av utbudet och gjort att vi 

etablerat nya och givande samarbeten. 

EN  VÅR MED NÅGOT FÖR DE FLESTA

Filmvisning: ”Martha & Niki” 4 mars

Martha Nabwire och Niki Tsappos korades 2010 till historiens första kvinnliga världsmästare i hiphop vid 

street dance-tävlingen Juste Debout i Paris. Filmen om dem är gjord av Tora Mkandawire Mårtens (och den 

vann vintern 2017 en guldbagge för bästa dokumentärfilm). Folkets bio kontaktade MKC och föreslog detta 

samarbete.

Ickevåldsträning 14 februari och 6 mars

Hur löser vi konflikter och förändrar samhället utan våld? En träning i aktivt ickevåld med Karl-Johan Rahm. 

Medarrangör Kristna fredsrörelsen.

Konferens. Hijaben som ett verktyg i kampen för värdighet och respekt 6 mars 

I den svenska debatten är hijaben/slöjan ofta kopplad till rasistiska fördomar där muslimska kvinnor por-

trätteras som offer utan agens. Svenska hijabis vill bryta med denna stereotyp genom att låta svenska hija-

bis själva föra sin talan. Konferensen var ett första steg till mot en teaterpjäs om svenska hijabis och hade 

som mål att lyfta muslimska kvinnor livssituation. Arrangör: Svenska Hijabis & Communityteaterarbete. 

Yo! MKC Raps 8 april

En karaokekväll på initiativ av boende i Fittja, en lek med legendariska hiphopprogrammet Yo MTV Raps! 

Värd för kvällen var Segen Tesfai (aktuell i filmen ”Dröm Vidare” som har biopremiär 2017).

Samtalet: Representation – svart organiseringl 25 april

En halvdag i samarbete med Afrosvenska akademin och Stockholms Stadsbibliotek. Dagen innehöll ett 

samtal mellan Araia Ghirmai Sebhatu och Bothina Nasser med poesiuppträdande av Mariama Jobe. 
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”Botkyrka del 2”. Förhandsvisning av Akis nya video 12 maj

En förhandslyssning av Akis nya EP ”Balkongvisioner vol. 3” och förhandsvisning av videon till låten ”Bot-

kyrka del 2” (Redline Recordings), inspelad tillsammans med 15 av Botkyrkas bästa rappare och sångare.

Klipp dig själv 12, 19 och 26 maj

Tre torsdagskvällar med frisören och MKC-pedagogen Luz Miranda.

Boksamtal med Fikret Çesmeli 15 maj

En eftermiddag med Fikret Çesmeli, musiker och skådespelare, om hans nyutkomna självbiografi ”Brinnan-

de snö och torrt regn. Mellan två kulturer.” Fikret spelade också baglama och sjöng egna och traditionella 

sånger. Samtalsledare: Ingrid Ramberg

Sommarfest på MKC 3 juni

Säsongfinalen för vårens öppna verksamhet blev ett tillfälle för alla att bekanta sig med verksamheten och 

huset: se på film, dansa, äta, dricka och fira. På programmet fanns

•  graffitiworkshop för alla åldrar, en historisk vandring runt Fittja gård, miniföreläsningar och 

 Mångkulturella almanackans quiz med fina priser.

•  hårflätning och ansiktsmålning i Verkstan, och på Fittja äng byggdes en stor tårta. På parkeringen  

 kom räddningstjänsten med brandbilen och hälsade på.

•  miniföreläsningar med utbildningsteamet om normkritik i praktiken samt om vardagsrasism och  

 vithetsnormen.

•  slutuppträdande av REVSCHOOLS poesielever

•  filmvisning, dels den prisbelönta dokumentären ”Martha & Niki”, om Sveriges dansstjärnor, dels Sverige- 

 premiären av ”Shake the dust”, om breakdansens betydelse i världen, producerad av rapstjärnan NAS.

DOKUMENTÄRFILMSKLUBBEN 

Ett nytt samarbete för året, med SVTs dokumentärredaktion och K-Special. Under fyra tillfällen under hösten 

visade MKC aktuella dokumentärer som följdes av både ordnade och informella samtal om filmerna.

”Golden girl” 23 September

en film om Frida Wallberg, världsmästare och Sveriges genom tiderna mest framgångsrika kvinnliga boxare. 

Om hoppfulla drömmar som möter en brutal verklighet. Regissören Susanna Edwards medverkade. 

”Flickan som räddade mitt liv” 21 oktober

Prisbelönt svensk dokumentär från 2016. Efter filmvisningen följde ett samtal med regissören Hogir Hirori. 

”Blodsystrar” 18 november

Efter filmen följde ett samtal med regissören Malin Andersson och en av filmens huvudrollsinnehavare Julia.

 

”Askungen på Youtube – Princess Shaw” 9 december

Om äldreomsorgssköterskan som blev världsstjärna på Youtube. En förhandsvisning av filmen som senare 

sändes på SVT. 
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EN BLANDAD HÖST

Filmvisning + samtal: ”Jag kan vara ett Lejon” av Emrah Sönmez 2 Oktober

Dokumentärfilmen handlar om ett teaterprojekt bland turkisktalande barn i Fittja på 1970-talet. Den skild-

rar också vad som hänt några av teatergruppens medlemmar 40 år senare. Visningen följdes av ett samtal 

med regissören Emrah Sönmez och några av de som på olika sätt ingått i projektet. Moderator: Ingrid  

Ramberg.

Releasefest Mångkulturella almanackan 28 oktober

En helkväll med mingel och olika programpunkter. Ett samarbete med ABF Botkyrka-Salem.

•  Halloween, seden som stör och berör (Agneta Lilja, Södertörns högskola).

•  Ramadan som svensk tradition (Mustafa Tümtürk, styrelseledamot i Sveriges muslimska råd).

•  Maria, kyrkans och folkets moder (Lars-Lennarth Larsson, S:t Botvids katolska församling).

•  Toner med dragning åt öst (dragspel och sång med Systrarna Bra, dvs. Aina och Lily Bigestans).

•  Ny och traditionell mapuchefolkmusik med Gustavo Zárate.

Dessutom en utställning med Iréne Thisners originalillustrationer för 2017 års almanacka, samt 

 Halloweenpyssel för barnen.

Todos Santos med Fuerza de los Andes 1 november

Under allhelgonahelgen stod ett bolivianskt altare uppdukat i Länken och välkomnade alla besökare att 

hedra sina döda. Den som ville kunde ställa bilder på avlidna vänner och släktingar på altaret och alla bjöds 

på de bolivianska bröden tantawawas, bakelser och dryck.

Våldsbejakande extremism i dagens Sverige 13 november

Antalet terrorattentat i Sverige steg till rekordnivåer år 2015 och riktades särskilt mot befintliga eller bli-

vande asylboenden och HVB-hem. Mattias Gardell och Heléne Lööw berättade om den studie som de gör 

på uppdrag av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Homonationalism – samtal 27 november

Allt fler högerpopulistiska partier i Europa framhåller queerrättigheter för att positionera sig gentemot ”de 

andra” – migranter, flyktingar och muslimska grupper. Ett samtal mellan Anna-Maria Sörberg, författare till 

boken Homonationalism, som visar hur gayfrågan hamnat i centrum för ett politiskt spel, och Edda Manga, 

vars projekt Bröllopsssagor också berör frågor om nationalism och nationell identitet. I samarbete med ABF 

Botkyrka-Salem.

Standing Rock. Ett urfolks kamp  5 december

Leonard Yankton, från Oceti Sakowin (av kolonialmakten kallad sioux) i North Dakota, gästade MKC tillsam-

mans med den afroamerikanska sociologen Lory Dance och berättade om kampen för att skydda vattnet 

mot en planerad oljeledning som skulle genomkorsa deras heliga marker.

Edda Manga ledde ett samtal om Pipelineprojektet och motsättningen mellan kapitalism och ur-

sprungsbefolkningars kamp om vatten- och naturresurser. I detta samtal deltog också Mimie Märak, poet, 

urfolksfeminist, samisk queeraktivist och gruvdriftmotståndare. Samtalet sändes live på MKC:s facebooksida 

i samverkan med elever på Xenter, Tumba. 
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Lanseringsfest – Agenda: Jämlikhet 16 december

Agenda: Jämlikhet är en plattform för organisationer som jobbar med jämlikhetsfrågor, och för alla deras 

event och aktiviteter. Grundidén är att underlätta för människor att utbilda, engagera eller aktivera sig för 

en mer jämlik värld! De finns sedan tidigare i Göteborg och Malmö, och från och med nu även i Stockholm. 

Tavernan hälsar välkommen. Antoinet Jahansha, Silvana Hirmiz, Malin Juhlin, Nirmala Balasingan och Nadia El Harrak 

Foto: Patricia Palma
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Tavernan – grönt och skönt

I Tavernan ska gästerna kunna vila och samla kraft, njuta av maten i gott 

sällskap. Både tillsammans med vänner och i oväntade möten som kanske 

öppnar nya perspektiv eller föder idéer till fortsatt utbyte. Tavernan serverar 

vegetarisk mat lagad från grunden i eget kök. Råvarorna väljs klimatsmart efter 

säsong och smaksätts och kryddas med inspiration från hela världen.

ALLA SKA KUNNA ÄTA OCH KÄNNA SIG BEKVÄMA. 

Utöver att all mat är vegetarisk eller vegansk så utvecklar personalen hela tiden konceptet. De drar ner på 

mejeriprodukter och gluten. De tillsätter aldrig vetemjöl och använder aldrig nötter i mat. 

Att vara välkomnande handlar, vid sidan om maten, om både attityd och prissättning. Personalen 

uppskattar barn i huset, något som tillsammans med Verkstans aktiviteter och lekparken utanför matsalen 

gjort bruncherna till verkliga familjesöndagar. Utöver barnpriser finns det också särskilda student- och 

pensionärs priser. Under året flyttades husets öppna kväll till fredagar och Tavernan kunde därmed bli plat-

sen för både AW och en avslappnad, festlig inledning på helgen.

Öppettider och utbud

Tavernan håller öppet alla dagar 11–16. Undantaget är lördagar då det är helt stängt, och fredagar då det 

är öppet ända till kl 22.00. 

Lunchen är den viktigaste delen av verksamheten. Den innehåller ett dignande buffébord och därtill 

soppa, bröd, dryck och kaffe. Även fredagkvällar står buffén framdukad. I övrigt finns ett rikt kaféutbud och 

även möjlighet att beställa andra rätter. Köket är i sin helhet vegetariskt.

Buffébordet är allas angelägenhet som jobbar i Tavernan. Mycket örter, mycket färg, alltid fräscht … 

Det ska se ut som en blombukett! Men därutöver är kökschefens uppmaning till personalen helt enkelt: Följ 

hjärtat, så blir det bra!

Sedan december 2014 har Tavernan öl- och vinrättigheter.

Vardagsgäster och vernissagekvällar

Antalet spontanbesökare ökar stadigt. Vi tar emot lunchgäster från arbetsplatser i närområdet men också 

från Kungens kurva, Huddinge centrum och innerstan. Många pensionärer har också hittat till Fittja gård 

– och blivit stamgäster. Återkommande gäster gör förnyelse extra viktigt! ”Nu har vi varit här så många 

gånger och det är alltid nya smaker”.

MKC:s egna arrangemang blev fler under året liksom antalet vernissagebesökare. Vid flertalet tillfällen 

har Tavernan stått för all förtäring. Därutöver tar Tavernan självfallet hand om husets bokade grupper. Och 

Tavernan står även för personalvård i form av kaffe o frukt.
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Tavernan som utflyktsmål 

Bruncherna, en söndag i månaden, lockar besökare från Norrtälje till Norrköping. De har gjort Fittja gård till 

en populär mötesplats för hela Storstockholm men fortfarande ser vi gärna fler gäster från närområdet. 

Tavernan är listad på flera internetsidor som tipsar om besöksmålet och den goda maten, exempelvis 

Vegan i stan, Veganisterna och Happy cow.

GODA OMDÖMEN FRÅN ALLA HÅLL

Tavernan åtar sig cateringuppdrag och specialarrangemang som extraöppna kvällsmiddagar. Ofta handlar 

det om familjehögtider som födelsedagar och dop. Det kan även vara företag som bjuder på personalmid-

dag. Från sådana bokningar saxar vi några röster:

• ”Maten var fantastisk alla blev jättenöjda! Stort tack för bra catering och fin service!”,  

 säger föräldrarna som beställde mat till sitt barns dop.

• ”Jag tänkte bara hälsa att allt gick alldeles utmärkt igår med maten. Alla var väldigt nöjda och tyckte  

 att det var både fint och oerhört gott”, skriver Peter och tackar för maten till examinationsfesten.

• ”Det var verkligen supergod mat! Alla gästerna var jättenöjda, även de som I vanliga fall är inbitna  

 köttätare :-). Vi återkommer gärna!”, hälsar de som ordnade studentmottagning för veganer.

BAKOM DISKEN

Under året har en värmerechaud köpts in, vilket gör att Tavernan kan erbjuda fler varma rätter vid sidan av 

soppan. En ny ugn, sedan januari 2016, har också underlättat mycket. Vad gäller leverantörer är de styrande 

nyckelorden: enkelt, nära, ekologiskt, klimatsmart och rättvist.  

Foto: Patricia Palma
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Publicerat på väggen och på nätet

Sedan flera år är Mångkulturella almanackan den mest välkända och spridda 

produkten i centrets egen utgivning. Den sitter på tusentals väggar runt om i 

landet, med ett innehåll som inbjuder till både samtal och aktiviteter. Det breda 

engagemanget i mottagandet av nyanlända flyktingar gjorde att intresset för 

almanackan växte. Vi strävar efter att vidmakthålla, och helst öka, det intresset.

Centrets publikationer bygger ofta på egna projekt och de används ofta inom utbildning. De skyltas och 

säljs i butiken och även på webben, via mkc.nordicshops.com

Vi trycker inte längre alla texter i stor upplaga och vissa texter sprids huvudsakligen digitalt. Men påfal-

lande många vill ändå ha en fysisk bok i handen, en fysisk almanacka att bläddra och peka i. Bästsäljarna 

under året var en blandning av nytt och något äldre:

 1. Mångkulturella almanackan

 2. Om ras och vithet i det samtida Sverige

 3. Konsthantverk i Sverige

 4. Berättelser om Botkyrka

 5. Afrofobi

ALL TRADITION ÄR FÖRÄNDRING

Mångkulturella almanackan består idag av tre integrerade delar: den tryckta, facebooksidan och alma-

nackans egen hemsida. Antalet följare på facebook närmar sig 3 000 och almanackans hemsida har kring 

8 000–9 000 visningar de mest aktiva månaderna. Detta innebär att centret genom almanackan har hittat 

kompletterande kontaktytor. Tyngdpunkten i almanackans kommunikation handlar om kulturarv och tradi-

tioner i förändring. 

Liksom förra året har vi i den tryckta amlanackan behållit och byggt vidare på ett upplägg med omväx-

lande bok- och kalendarieuppslag. Årets tematexter fokuserade tolv kluster av helger/högtidsdagar, ett för 

varje månad. Till exempel ägnades januari åt asiatiska nyår och februari åt de nationella minoriteterna, med 

texter om bland annat rättigheter, identitet och märkesdagar.

Samarbete med Södertörns högskola

Innehållet i Mångkulturella almanackan har alltid byggt på samarbete, både med enskilda och med före-

trädare för exempelvis föreningar och församlingar. Under året inledde vi ett samarbete med Södertörns 

högskola som innebär att studenter i samband med ett visst studiemoment inbjuds att medverka. Det sam-

arbetet föll väl ut och därför upprepar och utvidgar vi det framöver.
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UTGIVNING UNDER ÅRET

Mörkrädd. Ett pedagogiskt utställningssamarbete mellan Xenter och Mångkulturellt centrum om  

fördomar, rasism, genus och demokrati, av Rebecka Beran 

Makt & magi. Mask & makt. Två projekt. En utställning, av Åsa Winqvist & Love Norman 

Ett interkulturellt Botkyrka. Om vikten av ett interkulturellt perspektiv i kommunal verksamhet,  

av René León Rosales. Omtryck

Hitta hem. Tankar om svensk kultur – en hälsning till nyanlända, av Razak Aboud

Provisoriska utopier. Utvärdering av Strategi för ett interkulturellt Botkyrka, av Lenita Kefala, Patrick 

Konde, Edda Manga, Mikael Morberg & Hanna Sandberg Nilsson 

Lika rätt! Ställ krav på kommunen. Verktyg för alla som vill motverka diskriminering och främja  

mänskliga rättigheter, av Paul Lappalainen

Mångkulturella almanackan 2017, red. Katrin Holmberg, Susan Juhlin & Ingrid Ramberg.  

Grafisk form & illustration Iréne Thisner

Mångkulturella almanackan 2017, tolkad av barnen i Öppna verkstan.
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Biblioteket, vår oas för reflektion

Biblioteket är en självklar utgångspunkt för den som söker kunskap. Och en oas 

för den som söker ett rum för reflektion. MKC:s bibliotek är ett specialbibliotek 

med inriktning på kultur, mångfald, interkulturalitet, rasism och svenskhet, etnisk 

diskriminering och segregation, migration och urbana livsvillkor samt kulturarv. 

FOKUS OCH MÅLGRUPPER 

Biblioteket har ett ansvar gentemot såväl det lokala, kommunen, som Stockholms län och Sverige i stort. 

Insatserna ser olika ut för de olika målgrupperna. 

• Lokalt inom kommunen och närområdet handlar det om utlån och fjärrlån till Botkyrkabor och  

 studenter, om att utgöra en studie- mötesplats, samt bjuda in till studiecirklar/bokcirklar.

• Regionalt inriktas arbetet på utlån och fjärrlån till studenter och andra användare i Stockholm,  

 programpunkter, studiecirklar/bokcirklar.

• Nationellt ligger fokus på fjärrlån, blogg/tips, kunskap/expertis/referenssamtal samt arkiv.

Bestånd, utlån, bemanning och öppettider

Vår samling består av 17 603 medier. Vi har 13 prenumerationer av seriella publikationer (tidskrifter och 

tidningar). I magasinet har vi dessutom över 150 tidskriftstitlar som vi inte längre prenumererar på eller vars 

utgivning upphört. Bland dessa kan nämnas Race and Class, Race and Immigration, Migration – a Euro-

pean Journal, Invandrare och minoriteter, International Migration. Under 2016 ökade beståndet med 261 

medier. Inför 2017 är planen att öka antalet inköp.

Eftersom biblioteket är ett öppet rum så förs ingen statstik över fysiska besökare. Däremot vet vi att 

webbkatalogen under året hade 2 696 unika besökare. Antalet virtuella besök under året var 13 156.

År 2016 hade biblioteket 2  420 utlån varav 313 fjärrlån. De unika lånen uppgår till 803, samma nivå 

som under år 2015. Omlånen sjönk från 1 422 till 1 304. Fjärrlånen till våra låntagare har ökat från 291 till 

313. Till detta kommer det som besökarna läser på plats i rummet.

Under 2016 har biblioteket haft 137,5 procents bemanning. Öppettiderna var tisdag–fredag samt 

söndag mellan 11.00 och 16.00, totalt 25 timmar i veckan.

PROJEKT AKTUELLA UNDER ÅRET

Under våren påbörjades arbetet med att ta fram en intern biblioteksplan. Den fastställs under 2017 paral-

lellt med kommunens biblioteksprogram, där MKC:s bibliotek finns med i styrdokumentet. 

Att minnas migrationen, en del av MKC:s satsning på kulturarv, blev under året en integrerad del av 

biblioteksarbetet, framförallt i form av intervjuer på temat ”migration och skrivande”. Hösten 2016 tog bib-



34

lioteket emot en praktikant från Stockholm universitet som bland annat gjorde tre författarintervjuer. Dessa 

intervjuer har arkiverats digitalt hos Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. 

Särskilda aktiviteter

• Bokcirkel kring Resa in i tomheten av Samar Yazbek, under hösten utvecklad till en studiecirkel om Irak-

kriget. 

• Poesiverkstad i samband med MKC:s sommarfest. Deltagarna fick komponera egna dikter utifrån redan 

skriven poesi som klipptes upp i mindre fragment, ett slags återbrukspoesi. 3 juni

• Boksamtal mellan Anna-Maria Sörberg och Edda Manga med anledning av Sörbergs bok Homonationa-

lism: Reportage om nya gränsdragningar i Europa (2017). I samarbete med ABF. 27 nov.

BIBLIOTEKET INFÖR FRAMTIDEN

De ämnen som centret arbetar med är idag mer uppmärksammade och angelägna än någonsin förr. Biblio-

teket behöver lyfta blicken och inte enbart vända sig till studenter och forskare. För samtidigt som universi-

tets- och högskolebiblioteken fortlöpande utökar sina digitala resurser och således blir mer attraktiva, även 

då det gäller böcker som rör våra frågor, så blir dessa resurser låsta till studenter. 

Här framträder två utmaningar: dels att biblioteket på MKC ska forsätta satsa på specialiserad lit-

teratur i våra ämnen, dels att vi behöver göra den litteratur som rör våra frågor tillgänglig för en bredare 

publik. Det blir med andra ord delvis en fråga om demokratiarbete, liknande folkbibliotekens uppdrag: att 

tillgängliggöra resurser som berör migration, immigration, rasism och mångfald samt urbana livsvillkor till 

så många som möjligt. Frågan är även kopplad till bildning och folkbildning; ett utvecklingsområde som 

inte enbart kan begränsas till att tillhandahålla böcker. Det är i ljuset av detta våra insatser för att utveckla 

biblioteksrummet som mötesplats ska ses. 

Luft under vingarna åt ett projekt med hjälp av Annick Sjögrens arbets- och resestipendium.  

Drönarfoto Magnus Wenger för Emrah Sönmez film ”Jag kan vara ett lejon”.
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MKC Uppmärksammar goda krafter

MKC vill uppmärksamma och stödja goda krafter. Det gör vi bland annat genom 

att dela ut K P Arnoldsonpriset och Annick Sjögrens arbets och resestipendium. 

Sista nominerings respektive ansökningsdag är 31 mars årligen.

K P ARNOLDSONPRISET

K P Arnoldsonpriset på 15 000 kr delas ut av MKC på uppdrag av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun. 

Priset tilldelas en person, organisation eller grupp verksam i Botkyrka som bidrar till skapandet av ett sam-

hälle där människor inte förtrycks eller utsätts för diskriminerande handlingar. 

K P Arnoldson, som givit priset dess namn, var stins i Tumba. Han var också journalist, författare, pacifist, 

riksdagsman och nobelpristagare. Han var med och bildade Svenska freds- och skiljedomsföreningen 1883. År 

1908 tilldelades han Nobels fredspris.

2016 års pristagare

Melissa Besara • En ung kvinnlig ledare, som med fotbollen som medel vill stärka unga tjejers självför-

troende så att de själva kan forma sin framtid. Genom sitt ledarskap är hon en stark förebild.

Leo Damgaard • Sedan åratal en eldsjäl för ungdomsidrotten i kommunen, som med sin bas i Storvrets-

hallen startat och möjliggjort en mängd aktiviteter för och med unga. Fotboll, dans, pingis och självförsvar – 

allt han gör syftar till att kommunens unga ska hitta vägen till ett bra vuxenliv.

ANNICK SJÖGRENS ARBETS OCH RESESTIPENDIUM 

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium delas ut till någon som arbetar med eller utforskar frågor med 

anknytning till kultur och kulturell mångfald. Stipendiet, som delades ut första gången år 2002, är öppet för 

såväl organisationer som enskilda: yrkesverksamma, forskarstuderande eller forskare.

Stipendiet är på 10 000 kr och det är avsett för förkovran; till exempel resor, kurser, seminarier eller 

inköp av litteratur. Stipendiaten utses av Annick Sjögren i samråd med centrets verksamhetschef. 

2016 års stipendiat

Emrah Sönmez • Emrah, som är masterstudent i sociologi, fick stipendiet för slutförandet av sin film 

Jag kan vara ett lejon, om ett barnteaterprojekt i norra Botkyrka på 1970-talet och livet för några av delta-

garna 40 år senare.

Filmen premiärvisades på Flimmer filmfestival i Norrköping, och därefter ett flertal i Botkyrka. Visning-

arna har följts av samtal om alltifrån kultur- och migrationshistoria till frågor om skolans och den skapande 

kulturens uppgift och möjligheter. 
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MKC – MEDLEM I Unesco LUCS

MKC är medlem i föreningen Unesco LUCS och kan inom föreningens ram dela 

och sprida kunskaper och erfarenheter nationellt och internationellt kring 

arbete med mänskliga rättigheter och lokal utveckling. Under året har MKC på 

uppdrag av Unesco LUCS styrelse lett och samordnat verksamheten: svarat för 

administration, stöd till piloter, kommunikation och utåtriktad verksamhet.

KUNSKAPSPILOTER OCH FÖRENINGSMEDLEMMAR

Under 2016 var totalt 13 kunskapspiloter igång inom Unesco LUCS som helhet. Två medlemmar tillkom: 

HFAB i Halmstad och Södertörns högskola. Vid årets slut hade föreningen 20 medlemmar från kommuner, 

lärosäten och civilsamhälle. 

MKC har under året arbetet med ”Kunskapsbanken Bilders makt” som en kunskapspilot för Unesco 

LUCS räkning. Projektet stöds av Postkodlotteriets kulturstiftelse och pågår 2015–2017.

Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Många saknar nödvändiga 

kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck, vilket blir extra plågsamt när det gäller rasistiska och anti-

semitiska stereotyper som reproduceras i det offentliga rummet.

Genom att berätta om de stereotypa bildernas ursprung, historia och funktion erbjuder den fritt till-

gängliga och nätbaserade ”Kunskapsbanken Bilders makt” verktyg för fördjupad visuell läskunnighet. 

KONFERENSER

13 för 13 13 april

Konferens i dialog med insatta och kritiska vänner för att hitta 13 konkreta lösningar och aktiviteter för att 

förbättra bostadsområden för 13-åringar runt om i landet. I samarbete med Rädda Barnen, Eskilstuna kom-

mun och Botkyrkabyggen. Cirka 70 deltagare. Eskilstuna stadshus.

Fotboll som social arena 26 maj

Konferens om ledarskap, värderingar, rasism och diskriminering. I samarbete med Malmö FF, Rädda Barnen, 

Futebol dá Forca och Malmö stad. Ett 70-tal ungdomsledare, fritidsledare, forskare, och politiker från hela 

landet deltog. Swedbank Arena, Malmö.

”Styrfart mot jämlika platser” 9 dec

Omvärldskonferens i samarbete mellan Borlänge, Botkyrka och Huddinge kommuner, Högskolan Dalarna, 

Mälardalens högskola, SWEDESD (Internationellt center för lärande för hållbar utveckling) vid Uppsala uni-

versitet, Demokratiakademin, IMER-förbundet, Svenska kyrkan och MKC. Fittja gård.
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Internationell konferens om integration

Presentation av Unesco LUCS som modell och av arbetet med fyra kunskapspiloter. Tallinn.

UNESCO LUCS I SAMHÄLLSDEBATTEN

Almedalen

• ”Att våga se ojämlikhet i Sverige 2016.” Ett samtal med bland andra Helena Rojas och Paul Lappalainen.

• ”Fotboll – ett universellt medel för jämställdhet och integration och mot rasism.” Med IFK Tumba  

 Fotboll, Futebol dá Força och Konyaspor. Från Unesco LUCS deltog Leif Magnusson.

MRdagarna 17–19 nov

Unesco LUCS delade en monter med MKC för att presentera den nyutkomna skriften Lika rätt, bjuda in till 

omvärldskonferens samt värva nya medlemmar. Malmö.

STIPENDIAT

Unesco LUCS stipendium tilldelas en person som verkar i Unesco LUCS anda, har intresse för att främja 

lokal utveckling och verkar för ett hållbart interkulturellt samhälle. Priset innefattar en engångssumma om  

10 000 kr, ett inspirationsmöte med en av de tre grundande kommunerna och inte minst: ett besök till 

Unesco Paris med två dagars program på plats.

Sauda Luzze, 20 år och från Alby i Botkyrka, blev den första personen att belönas  med det nyinrättade 

stipendiet.

PUBLIKATION

Lika rätt! Ställ krav på kommunen. Om verktyg för att motverka diskriminering och främja mänskliga 

rättigheter. Text Paul Lappalainen, bild Robert Nyberg. Ett samarbete med MKC. Nov.

Från Lika rätt! av Paul Lappalainen. Bild Robert Nyberg 

Utgiven i samarbete mellan Unesco LUCS och MKC.
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personal & administration

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Det personalpolitiska arbetet utgår från en årlig plan för systematiskt arbetsmiljöarbete. Planen revideras 

kontinuerligt och innehåller uppgifter om hälsoarbete, kompetensutveckling, ergonomiska bedömningar, 

policyutveckling och rutiner kring säkerhet. I juni gick Leif Magnusson en kurs: psykosocial  skyddsrond.

Centret har ett avtal med Falck Healthcare Företagshälsovård genom vilken personalen erbjuds regel-

bundna hälsokontroller. Centret har en friskvårdspolicy med stöd för utrustning eller liknande för att stimu-

lera fysisk aktivitet. Personalen kan utnyttja en arbetstimme i veckan till friskvård. Arbetet planeras och följs 

upp i samverkansgruppen. 

KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutveckling sker på tre olika sätt i organisationen. Den första nivån är gemensamma insatser. 

Främst har detta skett på personalmöten och heldagsplaneringsdagar där personal på centret givit varandra 

inblickar i olika aktuella studier och aktiviteter. Personalmöten sker var femte vecka.

Den andra nivån är insatser för att utveckla den egna professionen, vanligen genom individuell fort-

bildning externt. Den tredje nivån är den verksamhet som centret bedriver och som är möjlig att delta i 

när det gäller program, läsgrupper, seminarier och konferenser. Denna del i kompetensarbetet fokuserar på 

kunskaps innehållet i centrets uppdrag.

Fördjupande studier

Under våren arbetade Mauricio Rogat, bibliotekarie vid MKC, deltid för att skriva en masteruppsats i social-

antropologi om flyktingkrisen med ett asylboende som utgångspunkt. Arbetet presenterades på den årliga 

svenska socialantropologikonferensen SANT (Göteborg 21–23 april) samt på Stockholms universitet, som del 

av föreläsningsserien Sverige, migration och flyktingskap, anordnad av institutionen för socialantropologi. 

MÅNGFALDS OCH JÄMSTÄLLDHETSARBETE

MKC strävar efter att förhålla sig medvetet och utveckla mångfalds- och jämställdhetsarbetet vad gäller 

såväl organisation och produktion som kund- och publikrelationer. Vi studerar och utbildar om mångfalden i 

offentliga organisationer och har höga ambitioner vad gäller vår egen legitimitet och egen praktik. 

Fast personal antal heltid deltid

Kvinnor  20,8 15 12 

Män  5,25 3 4
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På centret finns en lång rad funktioner och yrkestyper: bibliotekarie, biblioteksassistent, forskningsledare, 

forskare, forskningsassistent, ekonom, ekonomiassistent, kaféansvarig, kock, kafébiträde, kommunikatör, 

programansvarig, driftstekniker, utbildningsledare, redaktör, intendent, utställningsansvarig, utbildningssek-

reterare, lokalvårdare, pedagog/värd, kulturpedagog och chef.

MKC kategoriserar även bakgrund: A) Född i Sverige av minst en förälder född i Sverige, B) Född i Sverige 

av två föräldrar födda utomlands, C) Född utomlands inom Europa samt D) Född i ett utomeuropeiskt land.

Bakgrundskategori A B C D

Kvinnor  12 2 1 10

Män  2 1 – 3

Ålder  –30 30–40 40–50 50–60 60–

Kvinnor  3 9 3 8 1

Män  – 2 3 2 –

Projektanställning, timanställning och praktik är och har varit vanliga vägar in i organisationen. Centret har 

en generellt positiv uppfattning till att ta emot praktikanter. Praktikanterna kan komma från närområdets 

grundskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor och högskolan, främst Stockholms universitet och Södertörns 

högskola. Vi tar även emot praktikanter för arbetsprövning och av andra arbetsmarknadsskäl.
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Jenny Ask, forskare, 40 % 

Nirmala Balasingan, kafébiträde Tavernan

Türkan Çetin, receptionist

Nina Edström, forskningsassistent, basgruppsledare Huset

Nadia El Harrak, kock Tavernan, 75 % fr.o.m. juni

Nadira Haliulina, ekonomiassistent, 75 %

Nathan Hamelberg, kommunikatör, t.o.m. juli

Sadia Hassanen, forskare, t.o.m. maj

Silvana Hirmiz, kock Tavernan

Ceylan Holago, program- och utställningsansvarig,  

 basgruppsledare Publik, jan–juni tj.ledig 50 %

Katrin Holmberg, kommunikatör, försäljningsansvarig butik

Maureen Hoppers, kommunikationschef, tj.ledig

Saadia Hussain, konstpedagog  

 (anställd av Botkyrka kommun) 60 %

Malin Juhlin, restaurangansvarig Tavernan

Susan Juhlin, biblioteksassistent, 75 %

Aygül Kabaca, utbildare, 50 %, därutöver sept–dec  

 tf. utbildningsledare, 25 % 

Tina Karnéus, marknadsförare, fr.om. 14 nov.

Lidija Kovacevic, ekonom, fr.o.m. 15 augusti

René León Rosales, forskare, utbildningsansvarig, tj.ledig 

Leif Magnusson, verksamhetschef

Ea Malmberg, receptionist, 50 %

Edda Manga, forskare

Luz Miranda Ortega, jan–mars lokalvårdare,  

 fr.o.m. mars konsthallsvärd

Mikael Morberg, verksamhetsutvecklare 

Anja Norell, utbildare

Marit Nygård, utbildare

Ingrid Ramberg, redaktör

Mauricio Rogat, bibliotekarie, jan–maj tjänstledig 50 %

Dani Ruz, producent

Nazem Tahvilzadeh, forskare, jan–april 75 %,  

 maj–dec 100 %

Anna Tulin Brett, utbildningsansvarig, jan–aug 100 %,  

 sept–dec 25 %

Tatiana Vega Quiñones, intendent

Ernesto Villanueva, driftstekniker

Åsa Winqvist, kulturpedagog, 30 %, fr.o.m. okt. 50 %

Aydan Sedef Özkan, ekonom, föräldraledig fr.o.m. aug.

Timanställda

Tamanna Akhtar, receptionist

Jesus Vargas Álvarez, lokalvårdare 

Nevenka Bustamante, kafébiträde Tavernan

Francisco Castro, assstent Verkstan

Esra Çetin, receptionist

Gabriela Dominguez, assistent, Verkstan

Marilen Guiñez, receptionist, lokalvårdare

Marlen Guzman, ekonomiassistent

Ellinor Holm, biblioteksassistent

Antoinet Jahansha, kafébiträde Tavernan

Linnea Jutevik, kafébiträde Tavernan

Alex Rodallec, visningar utställnngar

Praktikanter

Razak Aboud (genom Arbetsförmedlingen)

Hanna Ahnqvist (kulturvetarprogrammet,  

 Stockholms universitet). 

Lenita Kefala (magisterstudent etnologi,  

 Södertörns högskola)

Patrick Konde (magisterstudent etnologi,  

 Uppsala universitet)

Hanna Palmquist (projektledarutbildning,  

 Stockholms universitet)

Hanna Sandberg Nilsson (magisterstudent etnologi,  

 Södertörns högskola)

Johanna Sandell (kulturvetarprogrammet,  

 Stockholms universitet)

Paulina Öquist Haugen (kulturvetarprogrammet,  

 Stockholms universitet). 

I gamla huvudbygganden

Immigranternas Riksförbunds kansli

Monica Riaza, gästforskare

Mahama Tawat, gästforskare 

Unesco LUCS kansli

Övrigt

Hassan Hosseini, seniorforskare, docent i sociologi

Personal (heltid där inget annat sägs)
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Styrelsens sammansättning

Ordförande Christina Zedell

Vice ordförande Björn Lagerstedt

Ledamöter Adnan Issa

  Inger Ros

  Fredrik Onsér

  Bekir Uzunel

  Stefan Dayne

  Maria Halkiewicz (för Stockholms läns landsting)

Suppleanter Claes Ånstrand

  Johannes Nunez

  Heido Nohadra

  Carl Baker

  Frank Kano

  Lena Spiik

  Nana Yaa Nyamekye

  Ulrika Sandin (för Stockholms läns landsting)

Revisor Lennart Lindström

Revisorssuppleant Jan-Olof Ramusson

Adjungerade

Nordiska museet Lena Palmqvist

Södertörns högskola Beatriz Lindqvist

Anmärkning

Styrelsen för Mångkulturellt centrum utses av kommunfullmäktige i Botkyrka, samt av landstingsfullmäktige 

vad gäller landstingets representanter. 

Under året har tre personer sagt upp sina platser i styrelsen: Esabelle Dingizian, Elisabeth Bylund och 

Willy Viitala. Därför har Stefan Dayne kommit in som ordinarie, Fredrik Onsér blivit ordinarie och Lena Spiik 

kommit in som ersättare, Björn Lagerstedt blivit ordinarie och Carl Baker kommit in som ersättare.
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Årsredovisning 2016

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE MÅNGKULTURELLT CENTRUM 8128008243

Årets ekonomiska resultat redovisar ett överskott på 319 084 kr. Omsättningen fortsätter att öka genom 

”Växla upp”-strategin. År 2014 hade MKC ett negativt resultat som sänkte det egna kapitalet. Men genom 

årets och förra årets resultat har centret återskapat 500 000 kr, dvs. hälften av den miljon som krävs för att 

återställa det egna kapitalet på den nivå som ägaren tidigare fastställt (3 miljoner).

Det positiva resultatet förklaras bland annat av ett genombrott under förra verksamhetsåret för aktivi-

teter och verksamhet i ett större format. Vi nådde ut till fler mottagare med olika typer av erbjudanden och 

vi ingick i fler och större samarbeten kring de samhällsfrågor som ingår i vårt uppdrag. Länsstyrelsens stöd 

för implementering av det normkritiska arbetet kring genus, hedersfrågor, våld och interkulturella aspekter 

var tillsammans med det Postkodlotteristödda projektet Kunskapsbanken Bilders makt (båda 2015) en 

viktig start. Under 2016 följdes den upp med forskningsmedel kring jämlikhetsdata från Vetenskapsrådet, 

flyktingmedel från Botkyrka kommun samt medel från Statens kulturråd för utvecklandet av Kreativa platser. 

Stora delar av detta arbete kommer att ha god bäring på 2017 och kommande år.

Förutom dessa större projekt går Tavernan fortsatt bra med ökad omsättning. Satsningen på att lyfta 

Mångkulturella almanackan fortsätter. Tillsammans med en positiv utveckling av utbildningsverksamheten och 

ett stabilt besöksunderlag för konferenser och möten ger detta ökad stabilitet i centrets ekonomi. En försiktig 

ökning av grundanslagen har noterats och inför 2017 ökar dessa marginellt från samtliga tre anslagsgivare. 

Under året stärkte vi förutsättningarna för lokala krafter att sätta avtryck. För MKC som en demokra-

tisk och kunskapssökande mötesplats ska ramarna för uppdraget alltid utmanas; flera programpunkter 

under året väckte medial och politisk uppmärksamhet och diskussion. Det finns kulturuttryck som vittnar 

om viktiga livsvillkor i dagens Sverige som vi vill och bör bereda plats åt. MKC:s uppdrag rymmer både en 

uppmaning och stora möjligheter att bidra till en demokratisk utvidgning av uttryck, berättelser och tankar 

om plats och mångfald, med Botkyrkas olika stadsdelar och olika delar av Stockholmsregionen som inspire-

rande erfarenhet och utgångspunkt. Under 2016 togs flera initiativ som kommer att utvecklas framöver.

MKC är momsregistrerat för kafé, utbildning, utgivning och konferensverksamhet. Lokalkostnaderna 

täcks av ett särskilt stöd för hyres- och driftskostnad från huvudmannen Botkyrka kommun. Detta stöd 

överförs ej till stiftelsen utan stannar kvar i kommunens bokföring. Denna överenskommelse regleras i av-

talet med huvudmannen.

Ekonomi och kommunikation har varit två områden som centret behövt utveckla och som med gott 

resultat har prioriterats under året. 

Under verksamhetsåret finns det ett antal aktiviteter och siffror som sticker ut. Under sommaren deltog 

MKC för första gången i Almedalsveckan, inom ramen för Botkyrka kommuns plattform, och medverkade även 

med egna programpunkter. För Botkyrka kommun har MKC genomfört en utvärdering av den interkulturella 

strategin och dessutom bidragit till att stärka nationella och internationella nätverk, främst ICC och ECCAR. 

Det organisatoriska stödet till Unesco LUCS fortsätter och MKC deltar med Bilders makt som egen pilot.
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Under året inleddes arbetet med aktiviteter särskilt inriktade mot nyanlända, dels i form av uppsö-

kande aktiviteter från Verkstan, dels i form av ett bokprojekt på svenska och arabiska om svensk kultur. På 

Fittja gård har kvällsöppet med buffé på fredagar tillsammans med en fortsatt satsning på Våga måla! gjort 

att vi når ut bredare. Planeringen för att ytterligare öppna upp centret, genom projektet Kreativa platser 

samt inför det stundande 30-årsjubileet, inleddes under hösten.

Under året har antalet följare på Facebook och Instagram fortsatt att öka. Detsamma gäller Mångkul-

turella almanackan, vars hemsida och Facebooksida når fler än tidigare.

Totalt 26 425 personer besökte Mångkulturellt centrum under 2016. Av dessa var 22 672 vuxna och 

3 753 barn. I dessa siffror ingår inte de flera tusen som mötte centret utanför vår hemmaarena, på utbild-

ningar, öppna föreläsningar och möten eller i media. 

   2016-01-01 2015-01-01
Resultaträkning Not 2016-12-31 2015-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Grundbidrag 1 9 468 260 9 341 000
Projektintäkter 2 6 855 066 5 244 186
Rörliga intäkter 3 3 663 783 3 395 508
Övriga rörelseintäkter 4 712 674 971 027
Summa rörelsens intäkter  20 699 783 18 951 721
   
Rörelsens kostnader   
Inköp av mat  -731 100 -604 361
Övriga externa kostnader 5 -4 396 545 -4 221 058
Personalkostnader 6 -15 099 862 -13 861 161
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -154 468 -127 837
Summa rörelsens kostnader  -20 381 975 -18 814 417
   
Rörelseresultat  317 808 137 304

Resultat från finansiella poster  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 331 2 460
Räntekostnader och liknande resultatposter  -55 0
Summa resultat från finansiella poster  1 276 2 460

Resultat efter finansiella poster  319 084 139 764

Årets resultat  319 084 139 764
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Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar   
Anläggningstillgångar
Materiella anläggingstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 7 347 164 313 877
   347 164 313 877

Summa anläggningstillgångar  347 164 313 877

Omsättningstillgångar   
Varulager m.m.
Lager mat och varor  30 066 24 893
Lager böcker  46 612 79 067
   76 678 103 960

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  3 326 044 1 020 707
Aktuell skattefordran  66 786 0
Övriga fordringar  138 475 321 375
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  73 424 239 581
   3 604 729 1 581 663
   
Kassa & bank  4 975 330 3 275 428
   
Summa omsättningstillgångar  8 656 737 4 961 051

SUMMA TILLGÅNGAR  9 003 901 5 274 928

   
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust  2 146 359 2 006 595
Årets resultat  319 084 139 763
Summa eget kapital  2 465 443 2 146 358
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  121 668 331 069
Övriga skulder  808 783 525 398
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 8 5 608 007 2 272 103
Summa kortfristiga skulder  6 538 458 3 128 570

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER  9 003 901 5 274 928

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter  Inga Inga
   
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Allmänna upplysningar

Redovisningsprinciper. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 

bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om 

inget annat anges nedan.

Fordringar. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager m.m. Boklager värderas till anskaffningsvärdet för böcker som är tryckta och köpta under 

verksamhetsåret. Lager för mat och varor värderas efter inköpsvärdet.

Intäktsredovisning. Årets beviljade projektbidrag redovisas som intäkt i den omfattning som de förbrukas 

under året. De bidrag som används under kommande år redovisas i årsredovisningen som skuld.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Grundbidrag  2016 2015
Botkyrka kommun  7 153 260 7 026 000
Stockholms läns landsting  1 265 000 1 265 000
Statens kulturråd  1 050 000 1 050 000
Summa grundbidrag  9 468 260 9 341 000

Not 2 Projektintäkter  2016 2015
Försäljning utbildning  1 281 545 713 602
Bilders makt  1 328 068 384 602
Flyktinginsatser  1 250 000 0
Unesco Lucs  400 000 400 000
Fördjupad demokrati  370 762 371 000
I stadens utkant  392 364 505 387
Lås upp   1 300 060 1 250 000
Linköpings universitet  217 000 217 000
Botkyrka kommun   250 000 0
Skolverket  0 219 000
Medicinturism  0 500 000
Bortom homogeniteten  0 355 000
Systembolaget  0 114 122
Övriga projekt  65 267 214 473
Summa projektintäkter  6 855 066 5 244 186
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Not 3 Rörliga intäkter  2016-12-31 2015-12-31
Försäljning Tavernan  1 683 689 1 501 638
Bok- och almanacksförsäljning   931 685 877 369
Utställningar och visningar  113 894 213 640
Butiksförsäljning  32 224 36 979
Uthyrning av lokal och tjänster  602 573 575 680
Avtalsintäkter  71 800 50 100
Övriga rörliga intäkter  227 918 140 102
Summa rörliga intäkter  3 663 783 3 395 508 

Not 4 Övriga rörelseintäkter  2016 2015
Lönebidrag  657 386 917 214
Porto   55 288 53 813
Summa övriga rörelseintäkter  712 674 971 027
      
Not 5 Övriga externa kostnader  2016 2015
Verksamhetskostnader  3 442 969 3 176 507
Gemensamma kostnader  953 576 1 044 551
Summa övriga externa kostnader  4 396 545 4 221 058
      
Not 6 Personal  2016 2015
Medelantal anställda     
Medelantalet anställda bygger på av stiftelsen betalda  
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
   
Medelantal anställda  26,05 27,80
varav kvinnor  20,80 22,55
      
Löner, ersättningar m.m.     
Löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
   
Löner och ersättningar  10 739 332 9 886 798
Pensionskostnader  486 936 470 890
Övriga personalkostnader  224 366 208 687
Sociala kostnader  3 649 228 3 294 786
Summa  15 099 862 13 861 161

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer  2016 2015
Ingående anskaffningsvärde  3 116 836 2 937 013
Inköp   187 754 179 823
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 304 591 3 116 836
Ingående avskrivningar  -2 802 959 -2 675 122
Årets avskrivningar  -154 468 -127 837
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 957 427 -2 802 959
Utgående redovisat värde  347 164 313 877

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.
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Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016 2015
Upplupna semesterlöner  446 247 234 415
Upplupna sociala avgifter  140 204 73 653
Beräknat arvode för revision  30 000 30 000
Förutbetalda intäkter (se specifikation nedan)  4 587 530 1 816 660
Övriga upplupna kostnader  289 286 14 765
Upplupna pensionskostnader  114 740 102 609
   5 608 007 2 272 102
      
Not 8, forts. Förutbetalda intäkter.  
Överförda medel till nästkommande räkenskapsår  2016 2015
Kreativa platser + bidrag ABF  1 900 000 0
Metodologiska laborationer  1 225 200 0
Flyktinginsatser  750 000 0
Bilders makt  552 330 480 398
Botkyrka kommun   150 000 0
Mångetniska förortsmiljöer  10 000 0
Övriga projekt 2015  0 1 336 262
   4 587 530 1 816 660
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Styrelsens namnteckningar




