KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2012-11-22, § 4

Tid

Torsdagen den 22 november 2012, kl 15.00 – 15.35

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat

Torsdagen den 29 november 2012

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Ariane Bucquet Pousette (M)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Anna-Greta Leijon (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Manne Bergström (M)
Tony Nilsson (S)

för Birgitta Holm (M)
för Salar Rashid (S)

Ersättare:
Johan Nilsson (M)
Mathias Laitila Kälvemark (FP)
Cecilia Önfelt (C)
Adnan Bozkurt (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)

fr.o.m. § 7

Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Lena Mittal, Ingrid
Mårtensson och Johan Westin samt personalföreträdarna Gunilla Söderlund (SACO),
Marie Egnell (TCO) och borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och biträdande
borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§4
Svar på skrivelse inlämnad på nämnd 2012-10-25 om att inrätta ett
parlamentariskt utskott för beredning av kultur- och utvecklingsstöd till
det fria kulturlivet
Dnr 6.1/4584/2012
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 november 2012.
Sammanfattning
I skrivelsen från Anna-Greta Leijon (S), Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP)
föreslås att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag om konstruktionen
av ett parlamentariskt utskott för beredning av kultur- och utvecklingsstöd som inrättas
under 2013. Syftet med ett sådant utskott är enligt förslagsställarna att ge möjlighet till
fördjupade diskussioner och avstämning av förvaltningens och referensgruppens
förslag innan de tas av kulturnämnden.
Förvaltningen delar förslagsställarnas uppfattning om att frågor som rör kulturstöd ska
vara väl förberedda för att säkerställa hög kvalitet i både beredningsprocess och
beslutsskede. De riktlinjer för kulturstöd som antogs 2011 är nämndens viktigaste
medel för löpande insyn och inflytande i beslutsprocessen för kulturstöd. Det är enligt
förvaltningen rimligt att den struktur för beredningsarbetet som nu utformas inför den
fullständiga implementeringen av riktlinjerna 2013 tillåts göra det utan politisk
medverkan i beredningsprocessen. Förvaltningen är samtidigt öppen för att utveckla
formerna för den löpande dialogen med kulturnämnden.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl.
(M) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon m.fl. (S) och Mats
Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att avslå förvaltningens förslag
Att bifalla förslaget i skrivelsen att inrätta ett beredningsutskott för beredning av
kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och
Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon m.fl. (S) och Mats
Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

