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§ 15
Motion (KS 2019/847) från Olle Burell (S) om
kulturhus i varje stadsdelsområde. Svar på remiss
från kommunstyrelsen
Dnr. 1.1/1961/2019
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Att godkänna och överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
2. Att förklara beslutet omedelbart justerat
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2019-11-29.
Sammanfattning

Olle Burell (S) lämnade den 22 maj 2019 en motion där
kommunfullmäktige föreslås besluta att Stockholms stad i
samverkan med civilsamhällets och det icke-vinstdrivande
kulturlivets organisationer ska utreda möjligheterna om ett
kulturhus i varje stadsdelsområde, utformat utifrån lokala behov
och förutsättningar. Motionären vill att en samlad strategi tas
fram och att skolornas potential vägs in i det arbetet.
Kulturförvaltningen ser liksom motionären betydelsen av den
kulturella infrastrukturen och delar motionens ambition att kultur
ska vara lätt tillgängligt för stockholmarna med en jämn spridning över staden. Kulturförvaltningen konstaterar att främjandet
av kulturetableringar genom kulturlotsning och stadsplanering är
ett kontinuerligt strategiskt arbete. Det finns också många
kulturlokaler i staden där verksamheten kan vidareutvecklas och
kulturförvaltningen arbetar strategiskt med samverkan och att
lokaler samnyttjas. Kulturförvaltningen analyserar löpande
stockholmarnas behov och civilsamhällets initiativ kring
allmänna samlingslokaler med kulturverksamhet. Ambitionen är
att så långt det är möjligt stödja de initiativ och verksamheter
som svarar mot stockholmarnas behov. Kulturförvaltningen
bedömer att det i dagsläget inte finns behov för vidare utredning.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet).
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2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl (S) föreslår att kulturnämnden beslutar att
tillstyrka motionen samt att därutöver anföra följande:
Stockholm är en växande stad. Med nya stadsdelar och en
ökande befolkning följer också behovet av att
föreningslivet kan mötas. Det är uppenbart och väl belagt
att ett vitalt civilt samhälle bidrar till tillit, sammanhållning
och trygghet. I föreningslivet växer samhörighet,
gemenskap och lokal utveckling.
Därför var det viktigt för den rödgrönrosa majoriteten
mellan 2014 och 2018 att förstärka stödet till
samlingslokaler. Parallellt med att bidragen till de
lokalförvaltande organisationerna ökades jobbade staden
aktivt med att tillgängliggöra mötesplatser även i
kommunala fastigheter – såsom idrottsanläggningar och
skolor. Resultatet blev flera nya mötesplatser. Några
exempel är mötesplatser i Älvsjö, Sköndal, Hjorthagen och
Skärholmen. Till detta ska läggas ett nytt kulturhus (och
däri ingående mötesplatser) i Östberga samt fler öppna
skollokaler.
Ingen ny verksamhet som kulturhus eller samlingslokaler
startades upp under 2019 och att ingen ny verksamhet
föreslås få anslag 2020. Det är inte underligt. Det första den
borgerliga majoriteten gjorde efter valet 2018 var att
begränsa anslagen till kulturen i allmänhet och
samlingslokaler i synnerhet. Anslaget till samlingslokaler
sänktes med 17% 2019 för att 2020 öka med 2%. Det
resulterar i att flera verksamheter riskerar få avstå från
höjda ambitioner, det riskerar leda till att inga nya
verksamheter kan starta och det innebär i förlängningen
sämre förutsättningar för föreningslivet.
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Därför framstår motionens krav som än mer angeläget. Vi
noterar att kulturförvaltningen delar beskrivningen kring
värdet av mötesplatser och kulturhus. Av ärendet framgår
också att dessa under lång tid minskat till antalet – med
ovannämnda förändring mellan 2014 och 2018 som ett
positivt undantag. Det är riktigt att det finns lokaler för
allmänna sammankomster i alla stadens 14
stadsdelsnämndsområden – men ambitionen bör vara större
än så. Inte minst är det angeläget att stärka samverkan
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mellan kulturen, civilsamhället och skolan för att utveckla
fler skollokaler till mötesplatsen mitt i stadens olika delar.
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordförande
Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L)
och Micke Seid (MP).
Reservation

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren
m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.
Ersättaryttrande

Sofia Lundin (Fi) instämmer i förslag till beslut från vice
ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren m.fl.
(S).
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