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§1
Justering av dagens protokoll
Beslut

Kulturnämnden utser vice ordföranden Rasmus Jonlund (FP) att
tillsammans med ordföranden Roger Mogert (S) justera dagens
protokoll.
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§2
Anmälan av justerat protokoll
Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 6/2015
från nämndens sammanträde den 25 augusti, som justerats den 3
september.
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§3
Anmälningsärenden
Dnr 1.1/33/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Anmälan görs av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar
b) Anmälan av protokoll Stockholm Konstråd 2015-09-03
c) Anmälan av kulturförvaltningens synpunkter på Framtidens
kulturstöd hos Stockholms Läns Landsting
d) Anmälan av skrivelse från Fria Teatern angående att Etablera
hus för teater och kultur i Högdalen
e) Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation
f) Anmälan av protokoll Arkivutskottet 2015-09-17
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§4
Tertialrapport 2 2015 för Kulturförvaltningen
Dnr. 1.1/1493/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
- att godkänna tertialrapport 2 för 2015 och överlämna rapporten
med bilagor till kommunstyrelsen för beslut
- att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering om 2,0 mnkr för
Evenemangsplats Kungsträdgården
- att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering om 2,3 mnkr för
tillgänglighetsinvesteringar
- att omedelbart justera paragrafen
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-09-15.
Sammanfattning
Kulturförvaltningen prognos i tertialrapport 2 visar att förvaltningen
vid årets slut i allt väsentligt kommer att ha uppfyllt målen och
uppdragen i VP2015 och att budgeten kommer att vara i balans.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen (se beslutet).
2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) med
ersättarinstämmande från Pelle Thörnlund (C) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut:
-
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att godkänna förvaltningens förslag till beslut
att uppdra åt förvaltningen att genomföra en utredning av
hur de lägre avgifterna till kulturskolan påverkat
nyrekryteringen av unga till Kulturskolan
att därutöver anföra

Många av de politiskt beslutade förändringarna som
genomförts med start under våren 2015 har som syfte att
bredda rekryteringen till förvaltningens barn- och
ungdomsverksamhet. Att locka fler grupper av unga kräver en
mångfald i utbud och aktiviteter – inte bara mer av samma, och
inte heller till mer av samma till lägre avgift. Det är inte säkert
att enbart lägre avgifter lockar fler av de grupper av barn och
unga som tidigare inte nåtts av kulturskolans utbud. Detta är
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dock viktiga frågor och därför ser vi fram emot en
genomarbetad analys av vilka grupper som nåtts respektive inte
nåtts av Kulturskolans utbud efter avgiftsförändringarna.
Den politiska majoritetens ambitioner för Kulturskolan är att
fler unga ska ta del av verksamheten och att antalet platser ska
öka. Att locka fler unga att gå i Kulturskolan gynnas ju av att
det finns möjlighet att prova på. Samtidigt måste såklart de
politiska ambitionerna fokuseras mot att locka fler att gå en hel
kurs, så att mötet med kulturen blir långsiktigt.
Under året har systemet för kulturstöd gjorts om. Ens historiska
konstnärliga meriter har börjat väga tyngre för om man ska
beviljas bidrag. Vi menar att det går precis stick i stäv med
ambitionen att möjliggöra för fler fria kulturskapare, välkända
såväl som nytillkomna, att omfattas av kommunens stöd. Den
rödgrönrosa majoritetens sätt att hantera kulturstödet är en
återgång till ett system med insiders och outsiders.
Majoriteten har valt att behålla indikatorn för hur kulturlivets
finansiering utvecklas utöver kommunens bidrag. Indikatorns
värde är nu inte möjligt att mäta, då förvaltningen inte har
tillgång till stödmottagarnas ekonomiska utfall. Vi menar att
kulturbonusen, som tidigare gav ledning till indikatorn, fyllde
ett viktigt syfte – att tydliggöra att kulturaktörer som anstränger
sig att nå några fler utöver de övertygades skara gör en positiv
insats för kulturlivet i stort. Vi menar att det är beklagligt att
nämnden saknar möjlighet att följa hur kulturlivets intäkter
exklusive den bidragsgivning kommunen står för utvecklas.
Den rödgrönrosa majoriteten gick till val med ett löfte om
sommarjobb till alla ungdomar som ansöker om ett sådant, men
löftet har inte infriats utan tvärtom. Antalet ungdomar som
ansökt har ökat men många har fått nej på sin ansökan och
kulturförvaltningen lyckades tyvärr sämre med att ta emot
sommarjobbare i år jämfört med förra året. Folkpartiet har
föreslagit sommarjobb för unga i kulturen och anser det
angeläget att förvaltningen börjar titta på hur unga
kulturskapare skulle kunna få sommarjobb på samma sätt som
kulturskapare får det t.ex. i SLL.
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I T2:an ansöker kulturförvaltningen om ytterligare medel för
åtgärder i egna lokaler samt i samlingslokaler och hemgårdar.
Det är viktigt att publika samlingslokaler uppfyller krav på
fysisk tillgänglighet. Men många av de verksamheter som
kulturförvaltningen stödjer är idag akut hotade på grund av
hyreshöjningar inom de kommunala bolag som är deras
hyresvärdar. Här har den rödgrönrosa majoriteten ett ansvar att
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snabbt agera för att rädda denna del av det lokalt engagerade
civilsamhället.
Kulturlivet i Stockholm ska vara tillgängligt för alla; både som
besökare, som deltagare och som aktörer. Där är barn och
unga, nya målgrupper som idag inte tar del av kultur och
personer med funktionsnedsättningar självklara målgrupper. Vi
anser dock att arbetet med tillgänglighetsanpassningar inte får
begränsa sig till anpassningar av den fysiska miljön såsom
avhjälpande av hinder för personer med rörelsehinder m.m.;
sådana åtgärder är nödvändiga, men räcker inte för att skapa ett
tillgängligt kulturliv för personer med funktionsnedsättningar
utan mer måste till. Vi vill framöver se fler satsningar på
tillgänglig konst.
3) Sophia Granswed m.fl. (M) med ersättarinstämmande från Ulf
Lönnberg (KD) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt
förslag till beslut:
- att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
- därutöver anföra
Vi vill börja med att tacka förvaltningen för en bra redovisning
av nämndens breda verksamheter. Vi är dock oroade över den
bild som förvaltningen målar upp vad gäller
säkerhetsberedskapen för nämndens verksamheter utifrån den
oro som finns i omvärlden. Vi kan aldrig acceptera att
demokratiska värden inskränks eller att människor skräms till
tystnad. Kulturen är en central del i det demokratiska samhället
och vi kommer alltid stå upp för varje människas rätt till
yttrande- och åsiktsfrihet. Vi kommer att följa detta arbete
noggrant och ger förvaltningen vårt fulla stöd i denna fråga.
Stockholm har idag ett väl utvecklat kulturliv och är idag Sveriges
kulturella centrum. Här finns såväl privata som kommunala
aktörer, såväl större som mindre verksamheter och framför allt så
finns det en väldigt stor bredd och mångfald i Stockholms
kulturutbud. Det är positivt och det ska vi värna. Vi är dock
bekymrade att den nya politiska inriktningen i Stockholms stad nu
riskerar att utarma stora delar av det kulturliv som finns och
verkar här.
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I detta ärende kan vi nu konstatera att flera av de farhågor som vi
hade vid maktskiftet i höstas har blivit verklighet. Förutom
avbrutna upphandlingar och återkommunaliseringar av väl
fungerande verksamheter så har majoriteten även hunnit med att
höja skatten, försämrat stadens ekonomi kraftigt samt påbörjat
arbetet med att utarma kulturen i Stockholm.
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Vidare är vi bekymrade över att den nya majoritetens kulturpolitik
riskerar att urholka de kultursatsningar som Alliansen i
Stockholm genomfört de senaste åtta åren. Under Alliansens tid
vid makten i Stockholms stad lyckades vi med bedriften att både
sänka skatten med 75 öre och samtidigt utöka kulturnämndens
nettobudget med nästan 30 procent.
Istället för att, som Alliansen, lägga fokus på att öka kulturutbudet
och tillgängliggöra kulturen för fler så väljer den rödgrönrosa
majoriteten att satsa på ideologiskt prioriterade frågor så som
sänkta avgifter till kulturskolan, slopade intäkter för stadens egna
museer samt försämringar av kulturstödet. Särskilt
anmärkningsvärt är att majoriteten nu tar bort incitamenten för
kulturaktörer att öka sin självfinansiering, något som i grund och
botten är eftersträvansvärt och bör premieras. I utvärderingen av
kulturstödet konstaterar såväl kulturförvaltningen som Sweco att
förändringen varit positivt, både utifrån kulturaktörernas och
stockholmarnas synvinkel. Detta väljer dock den styrande
majoriteten att helt bortse ifrån. Vi är fortsatt skeptiska till dessa
prioriteringar och anser att förutsättningarna för detta bör vara
desamma som för 2014.
Stockholms stad hade redan innan avgiftssänkningen i
kulturskolan låga avgifter jämfört med resten av länet. Inte heller
stängs barn och unga ute från verksamheten då det redan idag
finns möjlighet för familjer med allra lägst inkomster att få
ytterligare subventioner. Att sänka avgiften för alla kommer
varken leda till att locka nya målgrupper eller bidra till ett rikare
kulturliv för gemene man. Denna bild bekräftas av den
rödgrönrosa majoriteten som i rapporten Skillnadernas Stockholm
konstaterar att ” En analys visar också att det finns ett mycket
svagt samband mellan barns deltagande i kulturskolans
aktiviteter och inkomstnivån för barnfamiljer, med undantag
för de lägsta inkomstnivåerna där deltagandet i kulturskolan
ökar mycket tydligt med inkomstnivån.” Utifrån detta så hade
det varit mer konstruktivt om majoriteten istället fokuserat på
att komma med konkreta förslag på hur de i realiteten ska lyckas
nå nya målgrupper.
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För oss är det viktigt att kulturen är tillgänglig för så många som
möjligt, därför ska också resurserna prioriteras därefter.
Majoriteten säger sig vilja synliggöra kulturen i det offentliga
rummet, men inga närmare specifikationer på hur detta ska
åstadkommas har presenteras. Kulturen har även en viktig roll att
spela när det gäller att skapa en levande stadsmiljö. Vi konstaterar
fortsatt att majoriteten väljer att inte prioritera satsningar på Open
Street, ett inslag i stadsmiljön som varit mycket uppskattat av
stockholmarna.
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Vi konstaterar även att den höga svansföringen i frågan om att
åstadkomma en bättre arbetsmiljö med färre sjukskrivningar
endast varit tomma löften. Vi ser att sjukfrånvaron inom såväl
kulturnämnden som inom resten av staden ökar, vilket vi ser
allvarligt på. Vi hoppas att majoriteten snarast tar tag i dessa
frågor i syfte att få en fler välmående medarbetare i staden.
Avslutningsvis noterar vi att den rödgrönrosa majoriteten inte
heller når upp till målet om antalet sommarjobbare inom
kulturnämndens verksamheter, detta trots höga ambitioner och
högtravande löften i dessa frågor. Det är anmärkningsvärt att
resultatet försämrats avsevärt jämfört med 2014 och där antalet
sommarjobbare inom kulturförvaltningen sjunkit från 43 st
förra året till 14 st i år.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen.
Reservation

Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) med ersättarinstämmande
från Pelle Thörnlund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
förslag.
Sophia Granswed m.fl. (M) med ersättarinstämmande från Ulf
Lönnberg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.
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§5
Tertialrapport 2 2015 för Stadsarkivet
Dnr 1.2-12294/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:
- att godkänna Stadsarkivets förslag till tertialrapport 2 2015 och
överlämna rapporten till kommunstyrelsen.
- att omedelbart justera paragrafen
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.
Sammanfattning
Stadsarkivet bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges
inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet. Samtliga nämndmål
bedöms uppfyllas och de i verksamhetsplanen beslutade aktiviteterna
genomföras utan avvikelser. Den ekonomiska uppföljningen för
perioden och prognosen för helåret visar att Stadsarkivet har en budget
i balans.
Stadsarkivet fortsätter att locka allt fler. En ny handlingsplan för att nå
fler besökare trädde i kraft 2014 och besöken har sedan dess ökat med
ca 50 procent. Det är resultatet av utvecklingen av den publika
verksamheten, nya öppettider, en omfattande programverksamhet, och
etablerandet av nya strategiska funktioner kring kommunikation och
pedagogik. En del i arbetet har varit den ombyggnad som skett under
perioden som givit besökarna en mer attraktiv publik miljö. Samtidigt
har tillgängligheten till arkiven digitalt ökat genom fortsatt omfattande
digitalisering och leveranser till och utveckling av e-Arkiv Stockholm.
För att ytterligare stärka och utveckla verksamheten pågår en översyn
av Stadsarkivets organisation som kommer att få genomslag under
2016. Ett viktigt mål har varit att hitta arbetsformer som stimulerar och
stöder medskapande och innovation.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt Stadsarkivets förslag till beslut (se beslutet).
2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP), Sophia Granswed
m.fl (M) med ersättarinstämmande från Ulf Lönnberg (KD)
föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
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- att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut
- att därutöver anföra
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Det är glädjande att antalet stockholmare som hittar till
Stadsarkivets verksamheter ökar. Vi har länge drivit på att
Stadsarkivet ska bli mer publikt och tillgänglig för fler
stockholmare. Även om verksamheten når allt fler så är det
angeläget att fortsätta arbetet med att underlätta för användarna
att få tillgång till informationen i arkiven. Genom det skapas
förutsättningarna för att offentlighetsprincipen ska
upprätthållas.
Stadsarkivet har en viktig roll som kunskapsbas om
Stockholms historia för både stockholmare i allmänhet och
forskare. Tillgång till arkivinformation ger dagens och
morgondagens stockholmare insyn i de offentliga
beslutsprocesserna och möjlighet till både forskning och andra
perspektiv kring Stockholms historia. Verksamheten är därför
central utifrån vår syn på demokrati.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förslag från Stadsarkivet.
Reservation

Rasmus Jonlund m.fl. (FP), Sophia Granswed m.fl (M) med
ersättarinstämmande från Ulf Lönnberg (KD) reserverar sig mot
förslaget till förmån för sitt förslag till beslut.
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§6
Remissvar angående betänkandet Myndighetsdatalag
(SOU 2015:39)
Dnr 1.6-12296/15
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:
- att Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande från 2015-09-08.
Sammanfattning
Stadsarkivet har, på remiss fått betänkandet Myndighetsdatalag (SOU
2015:39).
Utredningen har haft i uppdrag att se över den omfattande
registerlagstiftning som tillsammans med personuppgiftslagen och
annan lagstiftning reglerar hur statliga och kommunala myndigheter
ska behandla personuppgifter.
Utredningen bedömer att dagens regelverk är svårförståeligt och i vissa
fall inte anpassat till annan lagstiftning och tekniska lösningar för
hantering av personuppgifter. Utredningen föreslår därför att dagens
regler reformeras och huvudsakligen ersätts av en ny lag –
Myndighetsdatalagen – med generella bestämmelser för myndigheters
behandling av personuppgifter. Den nya lagstiftningen föreslås gälla
för alla myndigheters hantering av personuppgifter, även kommuner.
Arbetet har i huvudsak inneburit ett lagtekniskt reformarbete med
inriktning på att göra nu gällande rätt beträffande dataskydd tydligare.
Några betydande förändringar vad gäller om och hur myndigheter får
behandla personuppgifter föreslås inte.
Utredningen gör bedömningen att ett enhetligt gemensamt ramverk för
hanteringen av personuppgifter förstärker integritetsskyddet inom den
offentliga verksamheten och främjar myndigheternas möjligheter att
erbjuda enskilda bättre offentlig service. Ett annat syfte med förslaget
är att förbättra allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga
verksamheten.
Nämndens behandling av ärendet
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Framlagda förslag till beslut

Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt Stadsarkivets förslag till beslut (se beslutet).
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Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens
förslag.
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§7
Svar på remiss om Innovationsstrategi för Stockholms
stad
Kuf dnr. 1.1/2085/2015
SSA dnr. 1.6-12295/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens och Stadsarkivets
gemensamma förslag:
- att godkänna svaret på remissen
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat
ärende från 2015-09-08.
Sammanfattning
I ärendet lämnar kulturförvaltningen och Stadsarkivet ett gemensamt
svar.
Den föreslagna strategin innehåller principer för hur
innovationsförmågan hos stadens verksamheter kan stärkas och
därmed öka organisationens förmåga att möta framtidens utmaningar.
För att främja stadens innovationskraft föreslås sex delstrategier för
hur staden ska arbeta med att stärka innovationskraften i
organisationen.
Förvaltningarna understryker i sitt svar värdet av en innovativ strategi
för staden och betonar bland annat kulturens roll som motor i stadens
utveckling, behoven av stärkta incitament för innovationer, att ILS
utvecklas till ett innovativt verktyg, medarbetarnas kompetenser och
kunskaper om innovation samt ökat samarbete över förvaltnings- och
bolagsgränserna.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen och Stadsarkivet
(se beslutet).

2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt följande:
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- att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
- att som svar på remissen överlämna följande
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Vi välkomnar att staden nu tar fram en innovationsstrategi. Vi
håller också med om mycket av den problembeskrivning som
ges i strategin kring de hinder som gör att innovation i
alldeles för liten utsträckning är en naturlig del av hur
Stockholms stad som organisation arbetar dagligdags. Även
de delområden som strategin pekar ut uppfattar vi som i
huvudsak relevanta.
Vi tycker dock att strategin måste bli betydligt mer konkret
innan den på allvar kan tjäna som vägledning för ett bättre
innovationsarbete. En sådan konkretisering är nödvändig för
att kunna utmana invanda arbetssätt och göra saker
annorlunda. Aktivt ledarskap behövs, precis som strategin
skriver, för att uppmuntra medarbetarna att arbeta med
innovation, men det behövs också nya institutioner,
finansieringslösningar och miljöer som driver fram
innovation.
Med tanke på hur omfattande stadens upphandlingar är, och
hur lågt förmågan att använda upphandling för att främja
innovativa lösningar skattas i dagsläget, måste arbetet med att
främja innovationsdrivande upphandlingar ges högsta
prioritet. Genom att lämna utrymme för utveckling av teknik
och arbetssätt under avtalsperioden skapas nya möjligheter
för tillväxt och innovationskraft hos de företag som har
staden som kund. Vi hyser ingen större tilltro till majoritetens
beredskap att se upphandlingar som ett instrument för
innovation och tillväxt.
Slutligen anser vi att alla förvaltningar och bolag inom staden
bör ges i uppdrag att aktivt identifiera och undanröja hinder
för företagande, utveckling och innovation. Detta ska vara en
del av kärnuppdraget och integreras i det löpande arbetet.
3) Sophia Granswed m.fl. (M) med ersättaryttrande från Pelle
Thörnberg (C) och Ulf Lönnberg (KD) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt följande:
- att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
- att som svar på kommunstyrelsens remiss av
innovationsstrategi för Stockholms stad anföra följande:
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Vi anser att innovationer har en viktig roll att fylla både i
förhållande till att utveckla den befintliga verksamheten och
för att bygga en stark och konkurrenskraftig region. Vi vill att
nyskapande tankar och idéer ska kunna frodas och utvecklas i
Stockholms stad i syfte att i förlängningen erbjuda
medborgarna bättre verksamheter genom t ex
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innovationsupphandlingar där smarta lösningar ska prioriteras.
I det arbetet är det också viktigt att staden vågar satsa på dessa
frågor vilket inkluderar såväl centralt stöd till nämnderna och
medarbetarna som att avsätta tillräckliga resurser i form av tid
och pengar.
Ambitionerna i det ärende som nu ligger för beslut är i
grunden bra men den remitterade strategin är emellertid så
oprecis att den inte kan anses utgöra ett strategidokument. Vi
efterlyser ett tydligt syfte med strategin samt tydligare
definitioner och avgränsningar kring hur stadens
innovationsarbete konkret ska bedrivas.
Strategin saknar även tydliga mål och indikatorer liksom en
plan för hur arbetet ska följas upp vid sidan av budget. Vi
anser att frågan om innovationer och
innovationsupphandlingar är för viktiga för att bara reduceras
till fina ord och formuleringar. För att detta dokument ska bli
en effektiv strategi så efterlyser vi konkreta målformuleringar
och indikatorer, en tidsplan för implementeringsarbetet samt
en konkret plan för hur detta arbete ska följas upp.
Vi saknar även resonemang om på vilket sätt staden centralt
kommer att stötta upp nämnder och medarbetare i syfte att öka
deras kompetens vad gäller t ex innovationsupphandlingar.
Vidare kan det också finnas anledning att fundera över
huruvida staden ska inrätta centrala stödfunktioner för
innovationsarbetet eller om det bör finnas forum för
nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan nämnderna. Idag
ligger vissa nämnder längre fram än andra när det gäller
innovationer, detta bör staden dra nytta av inom hela
organisationen.
Vi tycker att den strategi och den rapport som ligger till grund
för beslutet är bra som underlag för en kommande
innovationsstrategi men inte tillräckligt för beslut i
kommunfullmäktige. Vi vill därför uppmana kommunstyrelsen
att omarbeta och vidareutveckla innovationsstrategin utifrån de
ovan anförda synpunkterna.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
Reservation

Rasmus Jonlund m.fl. (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt förslag.
Askbykroken 13
Box 8100
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Sophia Granswed m.fl. (M) med ersättarinstämmande från Ulf
Lönnberg (KD) och Pelle Thörnlund (C) reserverar sig mot beslutet till
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förmån för sitt förslag.
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§8
Remissvar på motion om upprättandet av ett
minnesmärke över utbildnings-, kvinnorätts- och
demokratipionjären Anna Whitlock
Dnr. 1.1/2132/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
- att som remissvar överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-09-08.
Sammanfattning
Lotta Edholm, Madeleine Sjöstedt och Rasmus Jonlund (samtliga FP)
har inkommit med en motion om upprättande av ett större
minnesmärke över utbildnings-, kvinnorätts-, konsument- och
demokratipionjären Anna Whitlock. Minnesmärket bör enligt
förslagsställarna uppföras i närheten av Eriksbergsgatan där den
Whitlockska samskolan legat.
Kulturförvaltningen finner att om ett minnesmärke ska komma till
stånd måste detta ske med extern finansiering. Skulle så vara fallet är
Stockholm konst behjälpliga med det konstnärliga och administrativa
kompetensen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt kulturförvaltningens förslag till beslut (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens
förslag.
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§9
Svar på skrivelse angående att inrätta konstbibliotek i
Stockholm
Dnr. 1.1/1397/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
- att skrivelsen besvaras genom detta tjänsteutlåtande
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-08-20.
Sammanfattning
Rasmus Jonlund (FP), Sophia Granswed (M), Hanna Gerdes (FP) Ulf
Lönnberg (KD), Pelle Thörnberg (C), och Anne-Lie Elfvén (FP)
föreslår i en skrivelse till Kulturnämnden att konstbibliotek inrättas i
Stockholm ”som ett intressant komplement till bibliotekens
verksamhet” och hänvisar bl.a. till utländska förebilder och att det
”sedan våren 2014 finns möjligheten att låna hem konst från Tensta
bibliotek” som bygger på att ett antal konstnärer gått ihop om det.
Förslagsställarna ber Kulturförvaltningen att utreda förutsättningarna
för konstlån på biblioteken samt också belysa möjligheten för
allmänheten att även kunna låna vissa verk ur stadens konstsamling.
En förutsättning här är att urvalet görs på ett professionellt sätt, där
biblioteket samverkar med Liljevalchs/Stockholms konst med stöd av
en referensgrupp.
Sammanfattningsvis sympatiserar förvaltningen med förslagets
grundtankar, att ge stadens medborgare större möjlighet att ta del av
konst och ge lokala konstnärer större möjlighet att nå en publik.
Förvaltningen gör samtidigt bedömningen att artoteksverksamhet inte
ingår i folkbibliotekens kärnuppdrag, så som detta definieras i
bibliotekslagen (SFS 2013:801).
Bedömer nämnden att uppbyggnad av artoteksverksamhet på ett eller
flera av stadens bibliotek bör prioriteras ber förvaltningen att få
återkomma med ytterligare utredningsunderlag som mer ingående
belyser frågan, där särskilt den upphovsrättsliga bedöms vara av
särskild vikt.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
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Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt kulturförvaltningens förslag till beslut (se beslutet).
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Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens
förslag.

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Kulturnämnden 2015-09-22

Sida 21 (24)

§ 10
Svar på skrivelse om En levande stad behöver kultur
och konstnärer
Dnr. 1.1/1818/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
- att skrivelsen besvaras genom kulturförvaltningens
tjänsteutlåtande.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-09-08.
Sammanfattning
Folkpartiet önskar i en skrivelse (dnr 1.1/1818/2015) av Rasmus
Jonlund m.fl. att kulturförvaltningen ska kartlägga kulturverksamheter
i stadsutvecklingsområden samt att kulturnämnden förbereder en
strategi för att ta till vara befintliga kulturverksamheter i
stadsutvecklingsområden.
Kulturförvaltningen arbetar strategiskt med kultur och stadsutveckling
och samverkan mellan olika nämnder sker löpande. Uppdraget i budget
2015 till fyra nämnder att samarbeta så att kulturverksamheter ges
utrymme i stadsutvecklingen är därför mycket positivt. Tillgången till
lokaler för kultur och konst är en nyckelfråga för Stockholms
utveckling. I ett större perspektiv står det helt klart att stadens förmåga
att synliggöra och beakta konstnärers och kulturaktörers möjligheter att
vara verksamma i Stockholm är av avgörande betydelse för
Stockholms kvaliteter som storstad i global konkurrens.
Som svar på skrivelsens önskemål om kartläggningar och strategier
hänvisar förvaltningen till redovisningen i ärendet av förvaltningens
löpande arbete med stadsutvecklingsfrågor, samt flera genomförda
eller planerade kartläggningar och översyner. Ett strategiskt arbete är
redan väl implementerat i förvaltningens arbete med befintliga och
framtida verksamheter.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt kulturförvaltningens förslag till beslut (se beslutet).
Beslutsgång
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
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Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens
förslag.
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§ 11
Svar på skrivele angående ett tillgängligt kulturliv
oavsett funktionsvariation
Dnr. 1.1/2084/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
- att besluta i enlighet med kulturförvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-09-08.
Sammanfattning
Skrivelsen från Rasmus Jonlund (FP), Hanna Gerdes (FP) och AnneLie Elfvén (FP) föreslår att kulturförvaltningen får i uppdrag att se
över stadens kulturverksamheter ur ett tillgänglighetsperspektiv samt
att utreda möjligheterna att skapa permanenta multisensoriska
verksamheter.
Kulturförvaltningen redogör i sitt svar för pågående och planerade
insatser för att förbättra tillgängligheten i de publika verksamheterna
och den kompetensutveckling som sker i organisationen. Som exempel
nämns renoveringen av Stadsmuseet, Stadsbiblioteket och
Medborgarhuset. Kulturskolans resurscentrum tillförs ytterligare 20
elevplatser. Stadsbiblioteket utvecklar kontinuerligt nya hjälpmedel.
Mot bakgrund av de utredningar som gjorts av tillgängligheten i
samband med Stadsbibliotekets och Kulturskolans strukturplaner,
liksom inför de förestående ombyggnaderna av flera av
kulturnämndens institutioner, anser förvaltningen att det är rimligt att
avvakta med ytterligare översyner innan resultatet av det pågående
arbetet har utvärderats. Denna uppfattning delas också av
kulturnämndens funktionshinderråd.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen (se beslutet).
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2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) med
ersättarinstämmande från Pelle Thörnberg (C) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt följande:
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- att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna att i
stadens kulturverksamheter skapa permanenta
multisensoriska verksamheter
- att därutöver anföra
Vi tackar förvaltningen för svaret på vår skrivelse och ser
fram emot att följa arbetet för ett större utbud av tillgänglig
konst.
Frågan om ett tillgängligt utbud av konst och kultur är vida
större än bara en fråga om fysisk tillgänglighet till
utställningslokalerna. Det handlar också om ett utbud av
kulturella uttryck som är möjliga att ta del av även för
besökare som har olika typer av funktionsnedsättningar.
Kulturförvaltningen bör titta närmare på om det är möjligt att
i stadens kulturverksamheter skapa fler permanenta
multisensoriska verksamheter som möjliggör att personer
med synnedsättning, hörselnedsättning och andra
funktionsvariationer kan ta del av konst tillsammans med
övriga besökare i verksamheterna.
Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens
förslag.
Reservation

Rasmus Jonlund m.fl. (FP) med ersättarinstämmande från Pelle
Thörnberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.

Särskilt uttalande
Särskilt uttalande lämnas av ordförande Roger Mogert m.fl (S), Micke
Seid m.fl. (MP) och Ann Mari Engel (V) med ersättarinstämmande
från Sofia Lundin (Fi) enligt följande:
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Kulturen ska vara tillgänglig för alla, oavsett ålder eller
funktionsvariation. Vi instämmer därför med förvaltningen och
funktionshinderrådets synpunkter att arbetet med olika former
av hjälpmedel ska fortsätta intensifieras och att arbetet ska ske
parallellt med ombyggnationer. Utöver det vill vi lyfta att
arbetet med att förbättra stadens arbete utifrån FN:s konvention
för personer med funktionsnedsättningar även kommer vara en
del av arbetet i det nya rådet för mänskliga rättigheter som har
ett stadsövergripande uppdrag. Rådets uppdrag är bland annat
att ta fram rapporter och underlag för hur stadens verksamheter
kan leva upp till sina åtaganden i de internationella
konventioner som Sverige undertecknat.
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§ 12 Information och övriga frågor
-

Kulturförvaltningen informerade om avdelningarnas
aktiviteter för nyanlända flyktingar. Stockholms
stadsmuseum samarbetar med Rädda Barnen och SHIS för
att skapa mötesplatser för ensamkommande flyktingbarn på
Medeltidsmuseet, Stockholms stadsbibliotek satsar på att ha
information på olika språk om de tjänster som biblioteken
erbjuder, såsom läxhjälp, juridisk rådgivning. Bokbussen
åker även ut till asylboenden och hjälper nyanlända med
bibliotekskort och erbjuder litteratur på olika språk.
Kulturskolan erbjuder sina medarbetare att göra saker på
ideell basis i kulturskolans lokaler. Evenemangsavdelningen
vill aktivera sina volontärnätverk och erbjuda kulturkort till
både volontärer och nyanlända flyktingar, för att introducera
kulturlivet till nyanlända. Förslag har även kommit upp om
att kulturkort ska delas ut vid medborgarskapsceremonin.
Kulturstrategiska staben har tillgängliggjort informationen
om de samlingslokaler som staden har till
arbetsmarknadsförvaltningen.

-

Roger Mogert hälsade nya ersättaren från MP, Michael Erik
Svensson välkommen.

-

Ann-Sofi Forsmark berättade om Stadsarkivets utveckling,
som de senaste åren gått ut på att göra arkivet mer angeläget
och intressant för fler grupper i staden. Antalet arkivbesök
på Stadsarkivet har ökat stadigt, detta tack vare en utvecklad
program- och skolpedagogisk verksamhet och en utökad
samverkan, där t.ex. varannan onsdagsföreläsning görs i
samarbete med Stockholms universitet.

-

Susanna Uppling informerade om Stadsarkivets
kommunikationsstrategi, där dåtid och nutid ska kopplas
samman för att skapa ett angeläget arkiv, något som bl.a.
aktualiseras i en ny seminarieserie.

-

Mårten Castenfors inbjöd nämnden till vernissage på
Liljevalchs av den nya utställningen Utopian Bodies –
Fashion Looks Forward den 25/9.

Vid protokollet
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