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§ 1
Justering av dagens protokoll
Beslut
Kulturnamnden utser vice ordforande Torun Boucher (V) att
tillsammans med ordforande Jonas Naddebo (C) justera dagens
protokoll.

§2
Anrnalan av justerat protokoll
Beslut
Kulturnamnden beslutar att godkanna anmalan av protokoll nr
8/2019 fran namndens sammantrade den 22 oktober, som
justerats den 30 oktober.

§3
Anrnalninqsarenden

Dnr 1.1/34/2019
Beslut
Kulturnamnden beslutar att lagga anrnalan till handlingarna.
Anmalan gors av:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Till kulturnamnden inkomna handlingar
Protokoll radet for funktionshinderfragor 2019-11-12
Protokoll arkivutskottet 2019-11-14
Kulturdirektorens beslut pa delegation
Stadsarkivets beslut pa delegation
Stadsarkivets manadsrapport september
Kulturforvaltningens beslut pa delegation avseende
kulturmiljo
h) Protokoll forvaltningsgruppen 2019-10-14
i) Protokoll forvaltningsgruppen 2019-11-11
j) Protokoll Stockholms konstrad 2019-10-24
k) Nedskrivning av utestaende kundfordringar med
forfallodag t o m 2019-12-3 1, kulturforvaltningen
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§4
Uppdatering av program met for upphandling och
lnkop (KS 2019/799) Svar pa remiss fran
kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2412/2019
Beslut
Kulturnamnden beslutar enligt forslag fran kulturforvaltningen
och Stadsarkivet:
1. Att godkanna och overlamna forvaltningarnas
tjansteutlatande som svar pa remissen
2. Att forklara beslutet omedelbart justerat
Handlingar i arendet
Kulturforvaltningens och Stadsarkivets tjansteutlatande i
rubricerat arende fran 2019-11-08.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fick i samband med budget 2019 uppdraget att
uppdatera Stockholms stads program for upphandling och inkop.
Ett forslag pa uppdatering av programmet har nu skickats ut pa
remiss. Stockholms stads program for inkop kommer nar det
antas av komrnunfullmaktige att ersatta det tidigare Program for
upphandling och inkop i Stockholms stad ( dnr. 170-850/2015).
Kulturforvaltningen och Stadsarkivet valkomnar att forslaget till
nytt program for inkop har tagits fram. De mal som stalls for
stadens inkopsorganisation och i forlangningen for de
Ieverantorer som vill lamna anbud till staden, ar forvantade med
tanke pa att staden ar en stor inkopare inom den offentliga
sektorn. Forvaltningen vill dock sarskilt betona behovet av
ytterligare vagledning kring avvagningar mellan olika
inriktningsmal i inkopsprocessen,
Namndens behandling av arendet
Framlagda forslag till beslut
1) Ordforande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) foreslar (se
beslutet).
2) Vice ordforande Torun Boucher m.fl. (V) foreslar att
kulturnamnden beslutar att delvis godkanna
forvaltningens forslag samt att darutover anfora foljande:
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Vansterpartiets uppfattning ar att offentlig upphandling och
inkop ska anvandas for att driva samhallsutvecklingcn i en
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ekologiskt, socialt, demokratiskt och ekonomiskt hallbar
riktning.
I grunden behaver staden i storre utstrackning bedriva
samhallsviktiga tjanster i egen och i ideell regi, for att varna
valfarden for stockholmarna och stoppa skattesloseriet som
ger vinstsyftande bolag ratten att tjana grova pengar pa
skolor, gruppboenden och aldreboenden, Fortfarande ar
kommunal regi den enda garanten for att tillgodose
allmanhetens insyn, ratten till kollektivavtal och direkt
radighet for staden att ingripa nar verksamheter inte
fungerar.
Det program som vi var med om att ta fram under den forra
mandatperioden, som redan reviderats av den nya
majoriteten, gav staden storre mojligheter att stalla krav pa
exempelvis utbildningsniva, bemanning och yrkesmassig
formaga att leverera <let som staden bestaller. Klausulen for
meddelarfrihet breddades och stadens leverantorer skulle
inte fa konkurrensfordelar genom bristande
anstallningsvillkor, Krav skulle stallas pa sarskilda
kontraktsvillkor i niva med svenska kollektivavtal sa langt
<let var andamalsenligt och moj ligt enligt lag, nar
leverantorerna inte var kollektivavtalsanslutna. For forsta
gangen i stadens historia stalldes krav pa bland annat
tjanstepcnsion i upphandlingen av herntjansten.
Programmet hade ocksa ett uttalat syfte att bidra till
miljoprogrammets ambitioner. Inforandet av sociala krav
och miljokrav bidrog tydligt till malet om ett Stockholm for
alla.
Avsaknaden av viktiga sociala och miljorelaterade krav i
<let program som davarande alliansen inforde bidrog till
samre kvalitet och underbudskonkurrens. Givetvis
valkomnar vi darfor att man behaller en hel del i nuvarande
program och vill skarpa vissa skrivningar om miljo, klimat,
djurskydd och etisk handel. Fragan ar vad <let betyder i
praktiken. Exempelvis anser vi att korruption i alla
situationer ska motverkas och att skrivningarna om
korruption bade ar for vaga och for svaga.
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Vi ifragasatter starkt varfor vartenda ord om krav i niva
med svenska kollektivavtal tas bort ur programmet, dar vi
istallet ser behov av hogre ambitioner. Mojligheten att
exempelvis arbeta for att kunna krava forsakringar for de
anstallda verkar inte vara nagot som majoriteten vill
prioritera. Vi saknar ocksa ambitioner att utvardera den
bristande kontinuiteten som LOU-upphandlingar inom
valfarden innebar eller att ens vilja skydda LSS-
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verksamheter fran sadana upphandlingar. Tidigare text om
stravan mot uppfoljnings- och rapporteringsrutiner som gor
det moj ligt med en neutral jamforelse for utforare i
valfrihetssystemen har strukits liksom att sarskild hansyn
ska tas till ILO:S grundlaggande konventioner om
manskliga rattigheter, Sammantaget ar tyvarr det reviderade
programmet en politisk anpassning hogerut.
3) Emilia Bjuggren m.fl. (S) foreslar att kulturnamnden
beslutar att delvis godkanna forvaltningens forslag till
beslut samt att darutover anfora:
Forslaget till uppdatering av stadens program for
upphandling och inkop gor det ytterligare tydligt att den
nuvarande majoriteten saknar ambitioner for stadens
upphandlingsverksamhet, A vsaknaden av malen i Agenda
2030, som bor vara en utgangspunkt i all verksamhet som
staden bedriver, inklusive i stadens program for inkop, ar
anmarkningsvart da staden i andra sammanhang sager sig
vilja vara ledande i implementeringen av Agenda 2030.
Styrdokument sasorn detta maste vara relaterade till
agendan och inkopare maste fa utbildning i hur
upphandlingar kan bidra till att na malen i agendan. De tre
uppsatta malen majoriteten valt att fokusera programmet pa
ar i huvudsak av ekonomisk natur. Att arbeta med Agenda
2030 i inkopsarbetet innebar bland annat att i
upphandlingsarbetet utga fran social och ekologisk
hallbarhet och ha insikt om hur stadens agerande paverkar
varlden utanfor staden. Det ger vidare en god grund for
jarnstalldhetsarbete i upphandlingen.
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Att som en stor aktor pa upphandlingsornradet inte vilja
paverka och skapa ett mervarde for pengarna ar forvanande.
Genom att stalla krav pa Ieverantorer och pa de varor och
tjanster som upphandlas kan upphandling bidra inte enbart
till en ekonomisk och kvalitativ hallbarhet, utan aven till ett
socialt och demokratiskt ansvarstagande Stockholm
samtidigt som valfarden utvecklas och medborgarnas behov
tillgodoses. Vi vet av erfarenhet att sociala krav i
upphandling bidrar till att kornpetensforsorjningen
underlattas i valfardssektorn och en inkluderande
arbetsmarknad dar medborgarna ges battre forutsattningar
for delaktighet i samhallet genom att komma ut i arbete och
praktik. Darfor ar det oroande att se att majoriteten nu gar
fran att stalla krav pa leverantorerna i syfte att minska
arbetslosheten for grupper utanfor arbetsmarknaden och
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oppna upp for anstallning och praktik, till att istallet
uppmana namnder och bolag till att endast strava efter att
na samma mal
Sedan det nu gallande programmet for upphandling och
inkop antogs i kommunfullrnaktige har lagstiftaren ansett
det nodvandigt att, nar det ar behovligt, stalla villkor om
Ion, semester och arbetstid. Det var nagot den davarande
borgerliga oppositionen debatterade emot nar det fordes in i
nuvarande program med argumentet att det hamrnade
smaforetagandet, Vi anser att stadens leverantorer inte ska
kunna skaffa sig konkurrensfordelar genom bristande
arbetsvillkor for sina anstallda. Den iden leder bara till
osund konkurrens som slar ut de schysta foretagen. Darfor
ar det oroande att den politiska majoriteten nu stryker alla
skrivningar om kollektivavtalsliknande villkor. Viser stora
risker i att inte fortsatt belysa de arbetsrattsliga villkoren i
stadens upphandlingsprogram, trots nu gallande
lagstiftning.
Bedomningen av om det foreligger ett behov av att stalla
arbetsrattsliga villkor rnaste goras i den enskilda
upphandlingen. For de fall det ar behovligt ska den
upphandlande enheten aven som sarskilda kontraktsvillkor
ange villkor i enlighet med ILO:s atta karnkonventioner.
Det staller stora krav pa de enheterna att gora dessa
bedomningar da de inte kan forvantas ha kunskap om de
arbetsvillkor som galler for hela arbetsmarknaden. Vilka
faktorer som ska paverka bedornningen av nar det ar
behovligt att stalla sarskilda arbetsrattsliga kontraktsvillkor
kommer att variera med tiden vilket kraver en stor
arbetsinsats av den upphandlande enheten. Denna
behovlighetsbedomning kraver en god insikt i olika
branscher och darfor gav vi servicenamnden ett
overgripande ansvar for att tillhandahalla konsultativt stod
vid anvandning av arbetsrattsliga villkor i upphandlingar.
Detta togs dock bort av den nuvarande majoriteten.
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Denna problematik noteras ocksa av kulturforvaltningen
som pekar pa att det i det tidigare programmet gavs viss
vagledning kring vilka avvagningar som ska goras, nagon
motsvarande vagledning finns inte i den version som nu
foreslas. Flera av malornradena ar nagot motsagelsefulla
och en vagledning kring hur olika omraden ska prioriteras
gentemot varandra hade varit onskvard,
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Sammantaget, nar kravet pa kollektivavtalsliknande villkor
tas bort ur programmet och inget stod ges riskerar namnder
och styrelser att helt upphora att stalla kravet eftersom
lagstiftningen ar forenad med ett krav pa
behovlighetsprovning och darrned en mojlighet att se dessa
krav som icke behovliga. Omvant om staden ville
uppratthalla krav pa goda arbetsvillkor hade det varit
naturligt att lata det finnas kvar i programmet tillsammans
med vagledning om hur detta ska tillarnpas i staden. Det ar
ocksa vart att notera att lagstiftningen inte ar lika
langtgaende som den tillampning som staden valt att havda
exempelvis i fraga om avtalen for hemtjansten, som
regleras enligt Lagen Om Valfrihet (LOY). Dar stalldes
ocksa krav pa en pension i niva med avtal vilket garanterar
att de som job bar med vara aldre sjalva far en vardig
alderdorn.
Vidare anser vi att programmet bor ga langre i
meddelarfriheten an vad lagen kraver for att starka
fortroendet for stadens upphandlingsarbete. A ven anstallda,
underkonsulter och underleverantorer bor kunna patala
oegentligheter. A ven detta ar nagot som enligt gallande
lagstiftning ska behovlighetsbedomas i relation till
proportionalitetsprincipen, de anstalldas lojalitetsplikt och
skyddet for foretagshemligheter, men da privata aktorer i
allt storre utstrackning skoter verksamheter som historiskt
sett har varit kommunala angelagenheter ar det nodvandigt
att utstracka meddelarfriheten.
I programmet hanvisas till stadens miljoprogram och
handlingsplaner som styrande och vagledande i
upphandlings- och inkopsarbetet, samt att miljo- och
klimataspekter frarngar av bilagor. Upphandling av
livsmedel pekas dock sarskilt ut i programmet, vilket
tenderar att gora programmet inkonsekvent och otydligt. En
komplettering med tydligare miljo- och klimatkrav bor ske.
Till exempel har transporter, kemikalier, energianvandning,
hantering av byggavfall och schaktmassor en stor paverkan
och bor sta med i programmet. Ett generellt krav pa
nollutslapp eller klimatneutralitet maste vara sjalvklart i
alla upphandlingar.
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Beslutsgang
Ordforande Jonas Naddebo (C) staller forslagen mot varandra
och finner att namnden beslutar enligt forslag fran ordforande
Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L)
och Micke Seid (MP).
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Reservation
Vice ordforande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren
m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till forman for sina respektive
forslag,

§5
Taxa for upplatelse av offentlig plats med
pollstillstand. Revidering med fokus pa
evenemang (KS 2019/1408). Svar pa remiss fran
kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2538/2019
Beslut
Kulturnarnnden beslutar enligt forslag fran kulturforvaltningen:
1. Att godkanna och overlamna forvaltningens
tjansteutlatande till kommunstyrelsen som svar pa
rermssen
2. Att forklara beslutet omedelbart justerat
Handlingar i arendet
Kulturforvaltningens tjansteutlatande i rubricerat arende fran
2019-11-08.
Sammanfattning
Arendet ror trafikkontorets forslag pa justering av taxor samt
vissa gransdragningar mellan trafikkontorets enheter.
Med Taxa for upplatelse av offentlig plats med polistillstand
menas stadens avgiftssattning i samband med upplatelse av
offentlig plats med polistillstand pa den mark som staden
forvaltar.
Denna revidering har fokuserats kring att hantera
gransdragningen mellan de tva enheter pa trafikkontoret som
hanterar remisser fran polismyndigheten angaende ansokan om
tillstand att anvanda offentlig plats: evenemangstillstandsenheten
och upplatelseenheten.
Malet med revideringen ar att uppna en effektivare handlaggning
av upplatelsearenden pa trafikkontoret samt battre service for den
som saker. Av den anledningen foreslar trafikkontoret
forandringar i tillampningen av huvudsyftesprincipen vid
avgiftssattning av upplatelser med polistillstand samt mindre
justeringar i vissa kategorier.
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Kulturforvaltningen staller sig positiv till forslaget.
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Namndens behandling av arendet
Framlagda forslag till beslut

Namnden foreslar (se beslutet).
Beslutsqanq

Ordforande Jonas Naddebo (C) finner att namnden beslutar enligt
forslag fran kulturforvaltningen.

§6
Motion (KS 2019/738) om att Skonhetsradet ges
beslutsratt. Svar pa remiss fran kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1831/2019
Beslut

Kulturnamnden beslutar enligt forslag fran kulturforvaltningen:
1. Att godkanna och overlamna forvaltningens
tjansteutlatande till kommunstyrelsen som svar pa
rermssen

2. Att forklara beslutet omedelbart justerat
Handlingar i arendet

Kulturforvaltningens tjansteutlatande i rubricerat arende fran
2019-11-08.
Sammanfattning

Peter Wallmark och Martin Westmont (SD) lamnade den 7 maj
2019 en motion dar kornrnunfullmaktige fores las besluta att
Skonhetsradet ges beslutsratt i fragor som ror bevarandet av
Stockholms skonhet. De pekar pa att stadsmiljon forandras,
byggnader rivs och menar att stadens kulturhistoriska varden
skulle kunna behandlas pa ett mer varsamt satt.
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Kulturforvaltningen ser liksom motionarerna att Stockholms
kulturhistoriska varden ar viktiga att varna i stadsutvecklingen.
Skonhetsradet fyller en mycket viktig funktion i Stockholm nar
det galler stadsplanering och stadsutveckling. Kulturforvaltningen anser dock att forslaget ar tveksamt ur rattslig och
demokratisk synvinkel. Det verkar till exempel inte rimligt att
Skonhetsradet skulle fa en beslutsratt som inskranker den beslutsratt som den politiskt tillsatta stadsbyggnadsnamnden har idag.
Kulturforvaltningen bedomer att den nuvarande ordningen, med
Skonhetsradet som ett fristaende expertorgan under
kornmunfullmaktige, ar bra och forvaltningen ser inga skal att
andra den.
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Namndens behandling av arendet
Framlagda forslag till beslut
Namnden foreslar (se beslutet).
Beslutsqanq
Ordforande Jonas Naddebo (C) finner att namnden beslutar enligt
forslag fran kulturforvaltningen.

§7
Motion (KS 2019/764) om att satsa
litteraturhus. Svar pa remiss fran
kommunstyrelsen

pa

ett

Dnr 1.1/1832/2019
Beslut
Kulturnamnden beslutar enligt forslag fran kulturforvaltningen:
1. Att godkanna och overlamna forvaltningens
tjansteutlatande till kommunstyrelsen som svar pa
remissen
2. Att forklara beslutet omedelbart justerat
Handlingar i arendet
Kulturforvaltningens tjansteutlatande i rubricerat arende fran
2019-11-08.
Sammanfattning
Sissela Nordling Blanco och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)
foreslar i en motion till kornmunfullrnaktige att Stockholms stad
inrattar ett litteraturhus for att starka kulturen i Stockholm och att
staden utreder mojligheterna att placera litteraturhuset i
Medborgarhusets lokaler pa Medborgarplatsen, eftersom
Medborgarhuset nu genomgar omfattande renoveringar.
Forvaltningen bedorner overgripandc att ett litteraturhus som
drivs av fria kulturaktorer skulle kunna tillfora ytterligare en
dimension i Stockholms kulturliv, men gor samtidigt
bedomningen att stadens biblioteksverksamhet redan idag
bedriver stora delar av den programverksamhet som ett
litteraturhus skulle kunna erbjuda allmanheten. Forvaltningen kan
ocksa konstatera att redan idag kan fria kulturaktorer soka
kulturstod for kulturevenemang samt vidare att stod till
kulturetablering och utveckling ocksa ar mojligt att soka efter
dialog med forvaltningen.
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Vad galler forslaget om en placering av ett litteraturhus i
Medborgarhusets lokaler pa Medborgarplatsen bedomer
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forvaltningen att det i dagslaget inte ar moj ligt, utan att
fardigstallandet vasentligt fordrojs med tillkommande stora
kostnader. Detta da huset sedan lange ar detaljplanerat och den
absoluta merparten av ytorna ar uthyrda infer aterinvigningen
hosten 2020. Slutligen ser forvaltningen finansieringsfragan av
ett eventuellt litteraturhus, med <less olika intressenter, som en
fraga i behov av mer djupgaende analys.
Namndens behandling av arendet
Framlagda forslag till beslut

Namnden foreslar (se beslutet).
Beslutsqanq

Ordforande Jonas Naddebo (C) finner att namnden beslutar enligt
forslag fran kulturforvaltningen.
Ersattaryttrande

Sofia Lundin (Fi) Iamnar ersattaryttrande enligt foljande:
Om jag hade haft rostratt hade jag yrkat foljande
-att avsla forvaltningens forslag till beslut
-att bifalla motionen
-att darutover anfora foljande
Feministiskt initiativ vill starka litteraturen och lasning i
Stockholm. Det handlar bade om att starka stadens
bibliotek och bibliotekarier sa att det finns en bred variation
av program och aktiviteter men vi anser att staden ocksa
bor ta nya initiativ som kan leda till att litteraturen far ta
storre plats. For oss handlar det om att skapa annu fler
arenor och rum for kultur och inte minst for moten mellan
litteraturalskare och forfattare.
Vi har inspirerats av levande kulturstader som Berlin och
Oslo och vi tror att Stockholm har plats for ett
Litteraturhus. Var det ska vara placerat i staden gar
sjalvklart att diskutera men vi hoppas att det i framtiden ska
finnas en vilj a att samtidigt som vi utvecklar stadens
biblioteksverksamhet, ocksa kan oppna dorrarna for nya
verksamheter.
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§8
Val av nya ledarnoter till styrelsen for Gunhild och
Sigrid Rossanders donationsfond
Dnr 1.1/254/2019
Beslut
Kulturnamnden beslutar enligt forslag fran kulturforvaltningen:

1. Att utse byggnadsantikvarie Per O lgarsson och antikvarie
Minja Hjorth till nya ledamoter i styrelsen for Gunhild
och Sigrid Rossanders donationsfond.
Handlingar i arendet

Kulturforvaltningens tjansteutlatande i rubricerat arende fran
2019-11-08.
Sammanfattning

Enligt stadgarna for Gunhild och Sigrid Rossanders
donationsfond, vars andamal ar att framja vetenskaplig forskning
rorande aldre bebyggelse inom Stockholms stad, ska
kulturnamnden, ur Stadsmuseets personal utse ordforande
(stadsantikvarien ar sjalvskriven enligt stadgarna), tva Iedamoter
och ersattare for dessa i stiftelsens styrelse. Till ledamoter skall
valjas sakkunniga tjansteman inom Stadsmuseet. Ledamoterna
Ylva Blanks och Annika Jagerholms anstallningar pa
Stadsmuseet har avslutats varfor byggnadsantikvarie Per
Olgarsson och antikvarie Minja Hjorth foreslas som nya
ledamoter.
Namndens behandling av arendet
Framlagda forslag till beslut

Namnden foreslar (se beslutet).
Beslutsqanq

Ordforande Jonas Naddebo (C) finner att namnden beslutar enligt
forslag fran kulturforvaltningen.

§9
Sammantradestider for kulturnarnnden 2020
Dnr 1.1/2796/2019
Beslut

Kulturnamnden beslutar enligt forslag fran kulturforvaltningen:
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spanqa
www stockholm se/kulturforvaltningen

1. Att faststalla datum for sammantradestider 2020 enligt
foljande:
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18 feb
10 mars
21 april
26 maj
16 juni
25 aug
22 sep
20 okt
24 nov
15 dee
Handlingar i arendet
Kulturforvaltningens tjansteutlatande i rubricerat arende fran
2019-11-08.
Sammanfattning
Kulturforvaltningen foreslar for 2020 ett schema som omfattar tio
namndmoten. Tiderna ar framtagna med beaktande av
stadsledningskontorets tidplan for budget- och uppfoljningsarbete
for ar 2020. Enligt tidplanen ska budgetarendena vara
namndbehandlade senast foljande datum: verksamhetsberattelsen
den 20 februari, flerarsbudgeten den 27 april, tertialrapport 1 den
1 juni, tertialrapport 2 den 28 september och verksamhetsplan for
2021 den 8 januari 2021. Hansyn ar ocksa tagen till skolornas
lov.
Datum:
18 feb
10 mars
21 april
26 maj
16 juni
25 aug
22 sep
20 okt
24 nov
15 dee
Samtliga sammantraden ar pa tisdagar och halls kl. 15.30.
Moteslokaler meddelas senare.
Narnndens behandling av arendet
Framlagda forslag till beslut
Namnden foreslar (se beslutet).
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spanqa
www.stockholm se/kulturforvaltningen
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Beslutsqanq

Ordforande Jonas Naddebo (C) finner att namnden beslutar enligt
forslag fran kulturforvaltningen.

§ 10
Information och ovriga fraqor
-En skrivelse fran vice ordforande Torun Boucher m.fl. (V),
Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Sofia Lundin (Fi) om biblioteken
lamnades in och togs emot for beredning.
-Information om kulturforvaltningens omstallning under 2019.
-Information om kulturskolan och internationella biblioteket.

Yid protokollet,
Fabian Lind

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

