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§1
Justering av dagens protokoll
Kulturnämnden utser Mirja Räihä (S) att tillsammans med
ordförande Jonas Naddebo (C) justera dagens protokoll.

§2
Anmälan av föregående protokoll
Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr
4/2020 från nämndens sammanträde den 26 maj, som justerats
den 4 juni.
En synpunkt på föregående protokoll lämnas av Margareta
Stavling (S) om att det bör framgå av protokollet att anledningen
till att så få närvarat vid nämndsammanträdet är situationen med
Covid-19.

§3
Anmälningsärenden
Dnr 1.1/30/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Anmälan görs av:
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2020-05-15 –
2020-06-04
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2020-06-09
c) Protokoll arkivutskottet 2020-06-10
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2020-06-08
e) Protokoll Stockholms konstråd 2020-04-23
f) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
g) Anmälan av Stadsarkivariens beslut om vidaredelegation
h) Kulturförvaltningens månadsrapport maj 2020
i) Stadsarkivets månadsrapport maj 2020
j) Beslut om fördelning av temporärt stöd till det fria
kulturlivet för intäktsbortfall i samband med
coronaviruset covid-19 2020-05-25

§4
Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont
(båda SD) om att projekt som främjar svensk kultur
ska prioriteras vid tilldelning av kulturstöd (KS
2020/397). Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1361/2020
Beslut
Askbykroken 13
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Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
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1) Kulturnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-06-05
Sammanfattning

Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont (SD) har i en motion
föreslagit att berörda parter ges i uppdrag att utreda hur svensk
kultur kan prioriteras vid ansökning av kulturstöd.
Kulturförvaltningen betonar att principen om armlängds avstånd
och konstnärlig frihet ska vara vägledande i fördelningen av
kulturstöd. Kulturstödet ska bidra till en mångfald av
kulturuttryck som är angelägna och intressanta för olika
målgrupper. Motionens vilja att prioritera en viss typ av
kulturuttryck överensstämmer inte med dessa principer.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.

§5
Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont
(båda SD) om att införa ett ökat redovisningskrav
av kulturstöd (KS 2020/394). Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1362/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-06-05
Askbykroken 13
Box 8100
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Sammanfattning

Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont (SD) föreslår i en
motion att berörda parter ska få i uppdrag att utreda hur mer
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omfattande uppföljningar och redovisningskrav avseende
kulturstödet kan införas. Enligt motionen har vissa av de
organisationer/föreningar som har tilldelats stöd brustit i
redovisningen kring hur stödet har använts.
Kulturförvaltningen genomför omfattande granskningar av de
sökande i handläggningen av kulturstödsansökningar.
Förvaltningen ställer även tydliga krav på redovisning av beviljat
stöd samt genomför fördjupade analyser och kontinuerlig
bevakning av arrangemang som fått stöd. På detta sätt når
förvaltningen tillräckligt djupt för att kunna bedöma om en
stödmottagare har uppfyllt villkoren för stöd. Förvaltningen
bedömer därmed att det idag inte finns behov av mer omfattande
uppföljningar och redovisningskrav avseende kulturstödet.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.

§6
Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont
(båda SD) om att utreda möjligheterna att inrätta
ett svenskt språkmuseum (KS 2020/395). Svar på
remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1363/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-06-05
Sammanfattning
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Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont (SD) föreslår i en
motion att berörda förvaltningar ges i uppdrag att utreda
kostnaderna samt det praktiska genomförandet avseende
inrättandet av ett svenskt språkhistoriskt museum i Stockholms
stad. Syftet med detta är att tillgängliggöra svensk språkhistoria
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för allmänheten, skapa en ny attraktion för boende och besökare
samt att generera inkomster till staden.
Kulturförvaltningen anser att synliggörandet av språkhistoria är
viktigt för att förstå både det förflutna och vår samtid. Detta
gäller inte endast det svenska språkets historia, utan även de
nationella minoritetsspråkens historia och historien bakom den
mångfald av språk som talas i Sverige och i Stockholm idag.
Kulturförvaltningen anser dock inte att det finns behov av att
etablera en ny institution för synliggörandet av språkhistoria.
Stockholms stad bör istället använda sig av befintliga
institutioner och strukturer.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
Särskilt uttalande

Nämnden instämmer i ersättaryttrande från Madeleine
Kaharascho Fridh (Fi).
Ersättaryttrande

Ersättaryttrande lämnas av Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)
enligt följande:
Feministiskt initiativ instämmer i förvaltningens svar om
att synliggörandet av språkhistoria är viktigt för att förstå
såväl vårt förflutna och vår samtid, samt att detta gäller den
mångfald av språk som talas i Sverige idag.
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Sverigedemokraterna kallar sig själva ett socialkonservativt
parti med nationalistisk grundsyn. Nationalismen som
ideologi bygger på idén om ett folk, ett språk, en kultur och
en nation. Förslaget om ett svenskt språkmuseum måste ses
mot bakgrund av det. Deras kulturpolitik i staden går ut på
att ”omfördela kulturstöd från utlandskultur till svensk
kultur”. Vilket vi också kan se i deras motion om att
”främja svensk kultur”. Sverigedemokraterna visar ingen
respekt för principen om armlängds avstånd i detta
avseende. I sin oppositionsbudget driver de frågan att helt
avskaffa hemspråksundervisningen. I vissa kommuner vill
de förbjuda böcker på andra språk än svenska i biblioteken
och förbjuda barn att tala andra språk i skolan. Det är en
politik i strid med grundläggande mänskliga rättigheter.
När Sverigedemokraterna vidare utvecklar resonemanget
om ett språkmuseum i sin oppositionsbudget står det att ett
sådant museum skulle vara ”vägen till en lyckad
anpassning för människor som har ursprung i andra
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länder”. Det är tydligt att Sverigedemokraterna ser ett
svenskt språkmuseum som ett verktyg för
assimileringspolitik.
Att aktivt arbeta för att levandegöra och sprida kunskap om
språk är ett viktigt uppdrag. Att endast fokusera på det
svenska språket bygger på en okunskap om hur språk
utvecklas och hur vi bygger ett Sverige som håller ihop.

§7
Skrivelse om samverkan för att förhindra
vräkningar av kulturaktörer (KS 2020/631). Svar på
remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1533/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-06-05.
Sammanfattning

Kulturnämnden har av kommunstyrelsen, Rotel X, ombetts att
besvara remiss av skrivelse från Rashid Mohammed och Torun
Boucher (V) utifrån hur samverkan ser ut i staden mellan
fastighetsnämnden, stadens fastighetsbolags styrelser och
kulturnämnden om det krisstöd riktat till kulturaktörer under
pandemin. Skrivelsen betonar vikten av att Stockholms stad
bidrar till att stötta Stockholms kulturaktörer med hyreslättnader.
Förvaltningen delar skrivelsens bild av behovet av att stötta
stadens kulturella infrastruktur under rådande pandemi för att
värna Stockholms kulturutbud. Stockholms stad samverkar med
bidragsgivande parter på regional och statlig nivå om krisstöd
samt inom staden för att ge möjlighet till hyresnedsättning via
statligt hyresstöd. Kulturnämnden stöttar drabbade
kulturverksamheter genom flera insatser:
•
•
•
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•

Inga krav på återbetalning av beviljade stöd för 2020
Tillfälligt stöd för intäktsbortfall
Riktade lotsningsinsatser och rådgivning om att ansöka om
hyresnedsättning och rådgivning hos sina fastighetsägare
Stadens kulturutbud för förskola och skola via Kulanpremien
anpassas och kompletteras med åtgärder
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Sommar2020 - kultur- och idrottssatsning för alla unga och
äldre som blir kvar i stan i sommar

Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.

§8
Justerat verksamhetsstöd till
folkbildningsorganisationer 2020. Beslut om andra
delutbetalning efter granskning
Dnr 1.1/4637/2019
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag om en
ändring av utbetalningen av andra delen av beviljat
verksamhetsstöd till studieförbunden för 2020.
2) Beslutet justeras omedelbart
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-06-05
Sammanfattning

I kulturnämndens beslut 2020-02-18 om verksamhetsstöd till
studieförbunden 2020 (Dnr 1.1/4637/2019) villkorades
utbetalningarna till förbunden på grund av misstankar om
oegentliga redovisningar av studietimmar på Järva. Förvaltningen
fick i uppdrag att utreda misstankarna och återkomma med
eventuella ändringar i en andra delutbetalning i juni 2020.
Samtliga studieförbund har redovisat interna utredningar och
sammanlagt sex studieförbund har korrigerat antalet genomförda
studietimmar för 2017 och 2018. Berörda är Studiefrämjandet,
Medborgarskolan, NBV, ABF, Sensus och Ibn Rushd.
Förvaltningen föreslår avdrag på beviljat stöd utifrån
studieförbundens egna korrigeringar för 2017 och 2018.
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Studieförbunden har brustit i kraven kring rapportering och
transparens. I stadens villkor Riktlinjer för stöd till folkbildning
står att bidragssystemet bygger på en dialog mellan
kulturförvaltningen och respektive studieförbund ”... i dialogen
informerar parterna varandra om förhållanden som är av
betydelse för överenskommelsen”. Att inte informera
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förvaltningen om sakförhållanden som är avgörande för
bedömningen av stöd anser förvaltningen vara oacceptabelt.
Nedan tabell är förvaltningens förslag till minskat beviljat stöd
efter korrigeringar för 2017 och 2018.
Utbetalat i
Att betala i
Studieförbund
Beviljat 2020
Korrigering
april 2020
juni 2020
ABF
4 500 000
15 402
2 250 000
2 234 598
Folkuniversitetet
1 400 000
700 000
700 000
Ibn Rushd
400 000
9 000
200 000
191 000
Kulturens
600 000
300 000
300 000
Medborgarskolan
2 200 000
240 120
1 100 000
859 880
NBV
1 200 000
62 137
600 000
537 863
Sensus
2 100 000
8 365
1 050 000
1 041 635
Studiefrämjandet
4 000 000
788 466
2 000 000
1 211 534
Bilda
1 800 000
900 000
900 000
Vuxenskolan
3 800 000
1 900 000
1 900 000
Summa
22 000 000
1 123 490
11 000 000
9 876 510

Förvaltningen föreslår att överskottet efter justeringen, 1 123 490
kr, omfördelas inom ramen för stöd till folkbildningen.
Förvaltningen avser att återkomma med ett förslag till fördelning
under hösten.
Nämndens behandling av ärendet
Jäv

Hanna Gerdes (L) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit
närvarande vid handläggningen av detta ärende.
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.

§9
Upphandling av ramavtal för säkerhetsteknik: lås-,
larm- och passagesystem, brand- och
utrymningslarm samt CCTV-system
Dnr 2.6/1653/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
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1) Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att
upphandla ramavtal för lås, larm, passersystem, brandoch utrymningslarm i enlighet med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
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2) Kulturnämnden delegerar till förvaltningschefen att
besluta om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut,
ingå avtal med antagen entreprenör samt besluta i övriga
frågor som rör upphandlingen och eventuellt teckna avtal.
3) Besluten justeras omedelbart
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-06-05
Sammanfattning

Kulturförvaltningen avser att upphandla ett ramavtal för
säkerhetsteknik i form av lås-, larm- och passagesystem, brandoch utrymningslarm samt CCTV-system. Kulturförvaltningen
föreslår att kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
genomföra upphandlingen i enlighet med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från förvaltningen.

§ 10
Information och övriga frågor
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-

Anne Lund informerar om att det andra beslutet om
tillfälligt kulturstöd för intäktsbortfall fattats på delegation
av förvaltningschef den 15 juni.

-

Patrik Liljegren berättar om mottagningen av
hederspriserna, Cullbergpriset, Bellmanpriset och Nelson
Mandela-priset som ägde rum idag den 16 juni på
borggården vid Stockholms stadshus. På grund av de
restriktioner som finns med anledning av Covid-19
kommer den sedvanliga mottagningslunchen för
pristagarna i stadshuset i augusti inte kunnat genomföras.

-

Stadsarkivarie Lennart Ploom informerar om att
Stadsarkivet återgår till normala öppettider den 17
augusti.

Vid protokollet,
Kajsa Rydergård

