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§1
Justering av dagens protokoll
Kulturnämnden utser vice ordförande Torun Boucher (V) att
tillsammans med Jonas Naddebo (C) justera dagens protokoll.
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§2
Anmälan av föregående protokoll
Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr
1/2021 från nämndens sammanträde den 25 maj, som justerats
den 31 maj.
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§3
Anmälningsärenden
Dnr 1.1/30/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Anmälan görs av:
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2021-05-14 –
2021-06-04
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-06-08
c) Protokoll arkivutskottet 2021-06-10
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2021-06-07
e) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
f) Stadsarkivariens beslut enligt delegation – inga beslut att
anmäla
g) Kulturförvaltningens månadsrapport maj
h) Stadsarkivets månadsrapport maj
i) Satsa på kultur och konst i fin parkmiljö i Mälarhöjden
med förslag om skulptur av Herta Hillfon. Svar på
skrivelse från Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd, dnr
1.1/1391/2021
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§4
Vissa statliga insatser på musikområdet (Ds
2021:11). Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1656/2021
Beslut

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

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-06-04.
Sammanfattning

Kulturnämnden har av kommunstyrelsen ombetts att besvara
Remiss av Vissa statliga insatser på musikområdet (KS
2021/554). Remissen avser en promemoria där
Kulturdepartementet lämnar följande förslag:
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•

Musikplattformen vid Statens musikverk föreslås
avvecklas. En främjande funktion för musikområdet
föreslås inrättas vid Statens kulturråd. Statens musikverks
ansvar och uppgifter bör renodlas till att fokusera på
teaterns, dansens och musikens kulturarv samt
Elektronmusikstudion.

•

Statens musikverks uppgift att fördela bidrag till
musiklivet föreslås föras över till och inordnas i Statens
kulturråd.

Kulturförvaltningen instämmer i Kulturdepartementets
övervägningar och har inga synpunkter på de förslag som
presenteras. Förvaltningen vill dock särskilt lyfta hur viktig
Elektronmusikstudion är för många av de kulturaktörer som
förvaltningen kommer i kontakt med. Därför är det positivt att
Statens musikverk ges bättre förutsättningar att fokusera på denna
verksamhet, tillsammans med fokus på teaterns, dansens och
musikens kulturarv. Kulturförvaltningen vill samtidigt betona
vikten av en fortsatt bred och varierad offentlig finansiering till
musiklivet. Det är därför positivt att inga bidrag tas bort, utan
endast omorganiseras utifrån musiklivets uttryckta behov.
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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.
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§5
Motion från Peter Wallmark (SD) om säkrande av
enkla lokaler för småföretag och kultur. Svar på
remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1713/2021
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
2021-06-04.
Sammanfattning

Kulturnämnden har av kommunstyrelsen, Rotel II, ombetts att
besvara remissen med motion från Peter Wallmark (SD) om
säkrande av enkla lokaler för småföretag och kultur
(KS 2021/334). I motionen föreslås att i projekt med över 10
bostäder, och/eller över 1 000 kvm boarea, ska staden ställa som
krav att en procent av motsvarande bostadsyta uppförs och
upplåts separat för lokaler lämpliga för småföretag och kultur.
Syftet med denna modell är att i viss mån säkra upp lokaler för
verksamheter med lägre lönsamhet, företrädesvis småföretagare
inom service- eller kultursektorn. Modellen ska bidra till en mer
trygg och levande stadsmiljö genom det som populärt benämns
som levande bottenvåningar.
Kulturförvaltningen ställer sig generellt positiv till förslag som
säkrar lokaler för kulturverksamheter. Goda förutsättningar för
lokaler för konst och kultur är en viktig del av bygget av den
hållbara och attraktiva storstaden. Om motionens förslag utreds
vidare av stadsbyggnadskontoret kan kulturförvaltningen bidra
med kunskap och kompetens om kulturaktörers behov av lokaler
och verksamhetsutveckling.
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.
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§6
Motion från Rashid Mohammed och Torun
Boucher (båda V) om att skapa ett kultur- och
föreningscentrum i Tensta (KS 2021/401) Svar på
remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1669/2021
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
2021-06-04.
Sammanfattning

I en motion av Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V)
föreslås att staden undersöker möjligheterna att utveckla Tensta
gymnasium och Tensta träffs lokaler till ett kultur- och
föreningscentrum. De vill att det skapas en plats som rymmer
såväl yrkesverksamma kulturutövare som ideellt föreningsliv och
amatörverksamhet. Motionärerna yrkar att SISAB
(Skolfastigheter i Stockholm AB) i samråd med kulturnämnden
och fastighetsnämnden får i uppdrag att se över hur Tensta
gymnasium och Tensta träff kan utvecklas till ett kulturcentrum.
Sedan 2015 har kulturförvaltningen tillsammans med SISAB och
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning verkat för att hitta en
långsiktig lösning för en föreningsdriven mötesplats i Tensta
Träff. Sedan SISAB:s styrelse den 27 april 2021 fattade ett
inriktningsbeslut om försäljning av Tensta gymnasium och
Tensta träff är det enligt förvaltningens bedömning osäkert hur
denna lokal kommer att vara tillgänglig för föreningslivet i
framtiden.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet.
2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden tillstyrker
motionen, och anför därutöver följande:
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Sedan motionen skrevs har den grönblå majoriteten fattat
ett inriktningsbeslut om att sälja Tensta gymnasium och
Tensta Träff. Att sälja en så pass strategiskt viktig
fastighet i ett område där staden behöver bedriva ett aktivt
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arbete för ökad trygghet och bättre samhällsservice är ett
stort misstag.
I samband med att Tensta gymnasium lades ner förra
mandatperioden satte vi igång ett omfattande projekt för
att förlägga olika utbildningsformer i fastigheten i form av
ett utbildningscampus. En renovering av fastigheten
påbörjades och den stegvisa inflyttningen av den nya
verksamheten var planerad att sätta igång under hösten
2019.
Efter valet stoppade den grönblå majoriteten både
renoveringen och den planerade verksamheten i lokalerna.
Sedan dess har de stått tomma förutom biblioteket som
även det nu flyttar och platsen har blivit otrygg. Skälet till
att otryggheten i området runt fastigheten har ökat beror
på att majoriteten har valt att inte investera i området
Tensta och fastigheten Tensta gymnasium.
Majoriteten hävdar att de har uttömt alla möjliga
alternativ till en hyresgäst som kan bedriva verksamhet i
lokalerna. Men någon mer ingående redovisning av vad
som gjorts för att fylla lokalerna med verksamhet har vi
inte fått. Motionen syftar till att även kunna skapa plats
för kultur i området. Det finns stora behov i staden av
ateljéer, replokaler, scener för livemusik, teater, dans och
cirkus. Den nuvarande majoriteten i kulturnämnden har
lagt ett uppdrag till kulturförvaltningen att starta ett
repotell. Föreningslivet i Tensta är stort och brett och
behöver lokaler för sina aktiviteter.
Kulturnämndens funktionshindersråd har skrivit ett brev
till Funktionsrätt Stockholm Stad där de föreslagit ett
Funktionsrättens Hus där de skriver att: ”kanske kan
Tensta Träff (och även Tensta gymnasium kan vara värt
att titta på) vara just den plats vi behöver. Lokalerna är
mycket väl utrustade och anpassade för de flesta av våra
medlemmar och med en stor samlingslokal. Nu när
Stockholms stad står i begrepp att sälja fastigheten
tycker vi att det vore ett stort slöseri om det skulle bli av
och om lokalerna inte kommer till användning på ett sätt
som motsvarar husets kvalitéer.”
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Det råder ingen tvekan om att behoven är stora. Vi undrar
därför vad som menas med att ha uttömt alla möjliga
alternativ till en hyresgäst som kan bedriva verksamhet i
lokalerna. Innebär det hyresgäster med tillräcklig
betalningsvilja? Att det finns behov och intresse och att

Kulturnämnden 2021-06-15

Sida 10 (25)

staden har ansvar för att även den här typen av
verksamheter får plats råder det ingen tvekan om.
Den grönblå majoriteten har rådighet över tryggheten i
området och huruvida lokalerna står tomma eller inte.
Möjligheterna för staden att bedriva olika typer av
utbildnings-, kultur- och föreningsverksamheter i
lokalerna är mycket stora bara viljan finns.
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från 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 med hänvisning till sitt
förslag.
Ersättaryttrande

Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) instämmer i förslag till beslut
från vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S).
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§7
Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2020
avseende kulturförvaltningen
Dnr 1.1/1400/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande godkänns och
överlämnas till revisionskontoret som yttrande över
rapporten.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-06-04.
Sammanfattning

Revisionskontoret bedömer sammantaget att kulturförvaltningen
utifrån årets förutsättningar inte kunnat bedriva verksamheten på
ett helt ändamålsenligt sätt. Nämndens kärnverksamhet har
bedrivits i begränsad omfattning på grund av pandemin.
Revisionen noterar att nämnden ställt om arbetet och fortsatt att
arbeta aktivt med aktiviteter för att bemöta stadens medborgare
på olika sätt. Verksamheten har bedrivits på ett från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna är i allt väsentligt
rättvisande och den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Den årliga granskningen är indelad i fyra huvuddelar:
- Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi
- Internkontroll
- Räkenskaper
- Uppföljning av tidigare års granskningar
Kulturförvaltningen delar revisionskontorets påpekanden och har
inlett arbetet med att åtgärda dessa.
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.
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§8
Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2020
avseende Stadsarkivet
SSA 2021/5308
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från Stadsarkivet:
1. Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets yttrande över
revisorernas årsrapport 2020 och överlämnar ärendet till
revisionskontoret
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2021-0604.
Sammanfattning

Revisorernas årsrapport avser granskningar av Stadsarkivets
verksamhet och ekonomi 2020. Den pågående pandemin har
påverkat verksamhet och ekonomi och revisionen har anpassats
utifrån de förutsättningar som gällt under året. Revisorerna
bedömer att Stadsarkivets verksamhet har bedrivits på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt. Räkenskaperna bedöms ge en rättvisande bild av
verksamhetens resultat och ekonomiska ställning.
Internkontrollarbetet har utvecklats, men rekommendationen från
föregående att utveckla dokumentationen av de kontroller som
genomförs samt att integrera internkontrollarbetet ytterligare i
organisationen kvarstår. Revisionskontorets granskningar under
året omfattar bland annat attest- och behörighetshantering samt
lönetillägg. Vissa avvikelser har identifierats men sammantaget
bedöms den interna kontrollen i huvudsak vara tillräcklig.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från Stadsarkivet.
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§9
Mer relevant än någonsin. Biblioteksplan för
Stockholms stad 2022-2025
Dnr 1.1/1800/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden godkänner förslag till biblioteksplan
2. Ärendet hemställs till kommunfullmäktige
3. Ärendet justeras omedelbart
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-06-04.
Sammanfattning

Med utgångspunkt i Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm
pekar biblioteksplan 2022-2025 ut riktningen för bibliotekets roll
i att bidra till en stad som är världsledande i att leva upp till
mänskliga rättigheter och barnrätt, där mångfald, innovationer,
nytänkande och tillgänglighet är ledord. Uppdraget formuleras i
bibliotekslagen, som också pekar ut prioriterade målgrupper:
personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter,
personer med annat modersmål än svenska samt barn och
ungdomar.
Mer relevant än någonsin – biblioteksplan 2022-2025 bygger på
en bred datainsamling där användare, icke-användare,
medarbetare, samarbetspartners och andra samhällsaktörer har
deltagit.
Med utgångspunkt från en positionering av bibliotekens roll i
Stockholm, där det samhällsviktiga uppdraget, det litterära
ekosystemet, den oberoende platsen och samverkan är
grundstenar, formas fem strategiska förflyttningar för
biblioteksverksamheten de kommande åren:
• Från bokryggar till levande litteratur
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•

Från bibliotekets bestånd till stockholmarnas samling

•

Från kopieringsrum till samhällsuppdrag

•

Från biblioteket mitt i byn till bibliotek i hela staden

•

Från erbjudande till inbjudande
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet.
2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S) föreslår:
1 Att förslaget till biblioteksplan 2022-2025 godkännes
delvis
2 Att utbyggnaden av nodbibliotek inte får ske på
bekostnaden av de lokala biblioteken
3 Att barnlitteraturen delvis undantas från den
gemsamma samlingen
4 Därutöver anförs följande:
Förslaget på biblioteksplan för 2022-2025 är en
genomarbetad och gedigen produkt som bygger på ett
arbetssätt där man lyssnat på Stockholmarnas erfarenheter
och behov av biblioteksverksamheten i staden.
Biblioteksplanen är fylld av berättelser som visar på hur
viktigt biblioteket är som samhällsinstitution och hur
stolta vi ska vara över den fantastiska
biblioteksverksamhet vi har idag.
Staden växer, biblioteksbesökarnas och läsarnas
beteendemönster har förändrats kraftigt över tid vilket
fodrar att biblioteken behöver anpassa sin verksamhet för
att möta stockholmarna på ett bättre sätt. Vi delar därför
biblioteksplanens lovvärda ambition om att göra
biblioteken mer relevanta än någonsin och det finns ett
behov av att stärka bibliotekens förutsättningar för att
klara av sitt oerhört samhällsviktiga och omfattande
uppdrag. Det handlar både om stärkt finansiering och att
ta kliv framåt för att Stockholms bibliotek ska ligga i
framkant nationellt och hålla högsta möjliga kvalitet.
Vi vill dock vara tydliga med att strategiska förflyttningar
behöver ske varsamt och med eftertanke. När biblioteken
får ett förändrat uppdrag på strukturell nivå måste man
säkerställa att det inte sker på bekostnaden av en likvärdig
tillgång till biblioteken för alla Stockholmare oavsett
utbildningsbakgrund eller var i staden man bor.
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När det gäller de nya strategiska förflyttningar som
presenteras i biblioteksplanen är vi i grunden positiva till
förslagen, men vi ser att det finns risker och utmaningar
som utan noga avvägningar och fullgod finansiering kan
leda till oönskade effekter.
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Från bibliotekets bestånd till stockholmarnas samling
Det finns flera vinster att göra när biblioteken går från ett
lokalt bestånd till en gemensam boksamling. En modern
logistikkedja där det blir lättare för användarna att beställa
böcker kan innebära förbättrad service och
effektiviseringar av biblioteksverksamheten där mängden
transporter minskas och resurser frigörs till att förbättra
programverksamheten.
Däremot finns det problem och risker med att från lokala
bestånd till en så kallad flytande samling. För att en
flytande samling ska fungera fullt ut och stärka
likvärdigheten behöver beteendemönstret se liknande ut i
hela staden, vilket inte är fallet idag. Om boende i
innerstaden i högre grad beställer och efterfrågar böcker
av olika kategorier än vad boende i våra ytterförorter gör
kommer böcker att koncentreras till biblioteken som
ligger centralt. Det skulle vara förödande.
Särskilt viktigt är det att barnböcker inte ingår i stadens
gemensamma bestånd utan att varje enskilt bibliotek har
en barnavdelning där böckerna ingår i det egna beståndet.
Det finns skäl till att fundera noggrant vilka andra typer
av böcker som bör ingå i bibliotekens egna bestånd för att
motverka de negativa sidorna med att ha en flytande
samling.
Från biblioteket mitt i byn till bibliotek i hela staden
Vi ställer oss i grunden positiva till att varje
stadsdelsområde har ett nodbibliotek som kan erbjuda ett
bredare utbud av böcker och programverksamhet.
Däremot ställer vi oss starkt kritiska till att den här
utvecklingen sker på bekostnad av våra mindre lokala
bibliotek.
Biblioteket mitt i byn har inte tappat relevans. Tvärt om
menar vi att ett levande lokalt bibliotek i närområdet är
viktigare än någonsin. Ett bemannat bibliotek med en god
programverksamhet, särskilt för barn och unga, ska vara
hjärtat av våra lokalsamhällen där alla medborgare känner
sig välkomna. Den här mandatperioden har
samhällsservicen i staden försämrats på många platser,
särskilt i våra ytterförorter. En reducering av de lokala
biblioteken skulle vara ett dråpslag i det avseendet på
många platser.
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Vidare går och cyklar många barn och föräldrar till sitt
lokala bibliotek för att låna böcker. Hur många av dessa
skulle ta sig till ett nodbibliotek en eftermiddag efter
förskolan när det lokala biblioteket inte finns kvar eller
har minskad tillgänglighet? Att lägga ner, ta bort
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bemanningen eller reducera tillgängligheten till dessa
skulle skapa oerhört negativa effekter för barnens läsande,
läskunnighet och den lokala samhällsservicen som
biblioteken är en essentiell del av.
Biblioteksverksamheten har varit nedprioriterad under den
här mandatperioden och den grönblå majoriteten har inte
ens klarat av att finansiera en renovering av
Stadsbiblioteket. Det är mycket oroande givet den ökade
kostnadsbild som en utbyggnad av nodbiblioteken skulle
innebära. Därför förutsätter vi att biblioteksplanen möts
upp av en stärkt finansiering som möjliggör för
utvecklingen av nodbiblioteken samtidigt som vi också
stärker våra lokala bibliotek.
Från kopieringsrum till samhällsuppdrag
Biblioteken är en plats som många olika typer av
människor söker sig till för ärenden som inte har med
läsning eller utlån av medier av olika slag att göra.
Samhällsservicen som biblioteken erbjuder i form av
vägledning, stöd av olika slag och tillgång till datorer,
kopiatorer och wi-fi är mycket uppskattad och viktig för
många stockholmare.
Vi ställer oss positiva till att den här delen av bibliotekens
verksamhet lyfts upp i biblioteksplanen, men vi hade
önskat att man tog ett ytterligare kliv och föreslog att
varje bibliotek också ska ha ett medborgarkontor. På flera
platser är bibliotek och medborgarkontor samlokaliserade
och vi anser att det finns goda skäl att höja
ambitionsnivån för samhällsservicen för alla stadens
bibliotek.
Vidare anger biblioteksplanen att all
verksamhetsutveckling bör utgå från att utforma en så
inkluderande verksamhet för så många som möjligt.
Biblioteket beskrivs som en plats som ska vara
inbjudande, trygg och tillgänglig för alla. En plats med
tydlig struktur för det trygghetsskapande arbetet - och
med ett tydligt uppdrag om att anpassa sig till
användarnas behov. Exempelvis lyfts
Barnrättsperspektivet på ett tydligt sätt, men däremot
lyser HBTQ+ perspektivet med sin frånvaro.
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För att biblioteken fortsatt ska kunna bidra till att en stad
som lever upp till mänskliga rättigheter och mångfald så
krävs det också att det finns en bredd bland de
prioriterade målgrupperna. Biblioteken är samhällsviktig
aktör och deras aktiva arbete för hbtq+ personer kan göra
stor skillnad för den enskilda att inkluderas i staden.
Svensk biblioteksförening har bland annat utformat en
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guide för bibliotekens arbete med just hbtq+ frågor, med
syfte att inspirera verksamma inom bibliotekssektorn.
Där beskrivs bland annat vikten av ett medvetet
inkluderande för att bättre kunna skapa en miljö där alla
känner sig välkomna, och trygga. Dit når biblioteken
genom kompetensutveckling och normkritiska perspektiv
som är viktiga inte vara för det direkta arbetet i
biblioteksrummen utan också vid marknadsföring,
rekrytering och planering. Att inkludera och synliggöra
hbtq+ perspektivet i biblioteksutvecklingen, och prioritera
det i föreningens arbete, bör vara en självklarhet. Inte ens
biblioteken är fria från hot och våld, och vi har de senaste
åren sett flera exempel runt om i landet på när extrema
krafter försöker inskränka de mänskliga rättigheterna
genom att påverka vilka flaggor som får hängas upp mm.
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från 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 med hänvisning till sitt
förslag.
Ersättaryttrande

Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) instämmer i förslag till beslut
från vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S).
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§10
Utredning av förutsättningar för en modell för
äldres möte med kultur
Dnr 1.1/3955/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden godkänner anmälan av Utredning av
förutsättningar för en modell för äldres möte med kultur.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och äldreförvaltningens gemensamma
tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2021-06-04.
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har fått i uppdrag att, i samråd med
äldreförvaltningen, utreda förutsättningarna för en ekonomiskt
och administrativt hållbar modell i syfte att nå ut med
kulturprogram till Stockholms äldre invånare. Utredningen ska
svara upp mot följande budgetuppdrag:
Kulturnämnden ska i samråd med äldrenämnden utreda
möjligheten för en permanent kulturpremie, i likhet med
kulanpremien, riktad till äldre. [Budget 2021-2023 sid 168]
Stockholms stad har en åldrande befolkning och äldres rätt till
kultur blir därför en allt mer prioriterad fråga. Utredningen visar
på att det finns ett intresse och ett behov inom äldreomsorgen av
att ta del av kulturprogram av hög kvalité. Samtidigt ser
förutsättningarna olika ut på enheterna inom äldreomsorgen när
det gäller möjligheten att köpa in kultur. Det finns även en stor
efterfrågan, både bland äldre och hos personal inom
äldreomsorgen, av information om befintligt kulturutbud som
lämpar sig för äldre med olika förutsättningar.
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För att kultur ska bli en integrerad del och få en högre prioritet
inom äldreomsorgens arbete krävs samtidigt ett långsiktigt
strategiskt arbete. En förutsättning för att lyckas med en
efterfrågestyrd distribution av kulturprogram är att det finns ett
starkt mottagarsystem. Viktiga delar i detta är; ett tydligt uppdrag
till stadsdelsförvaltningarna och äldreomsorgen,
kompetenshöjning på olika nivåer inom äldreomsorgen samt
långsiktiga former för samverkan mellan
stadsdelsförvaltningarna, äldreförvaltningen och
kulturförvaltningen. Lärdomar från andra insatser som syftar till
att nå ut med kultur till äldre inom äldreomsorgen visar på vikten
av tydlig ansvarsfördelning mellan de förvaltningar som ansvarar
för äldreomsorg respektive kultur.
Med utgångspunkt i utredningen bedömer förvaltningarna att det
krävs flera olika typer av insatser på olika nivåer för att skapa en
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likvärdig tillgång till kultur för stadens äldre invånare.
Förvaltningarna föreslår följande insatser:
•
•
•
•
•
•

Paketerad information och kommunikation
Kostnadsfri kulturturné för vård och omsorgsboenden
Bokningsbart kulturutbud till reducerat pris
Kompensutveckling för personal inom äldreomsorgen
Metodutveckling och strategiska pilotprojekt
Ny funktion med ansvar för kultur för äldre

Förvaltningarna beräknar att insatserna samlat kommer att ha en
årlig kostnad på cirka 6,5 mnkr. Utöver detta kommer det
inledningsvis att krävas en uppstartskostnad på cirka 1 mnkr för
skapande av IT-plattform.
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

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Torun Boucher m.fl.
(V) och Emilia Bjuggren m.fl. (S) enligt följande:
Först vill vi lyfta att det är väldigt roligt att det nu finns en
dialog mellan äldrenämnden och kulturnämnden om hur man
kan nå ut med kulturprogram till Stockholms äldre invånare.
Det gäller naturligtvis inte äldre generellt, äldre utgör i själva
verket en mycket stor och viktig andel av kulturpubliken.
Men äldre inom äldreomsorgen är en målgrupp där kultur
kan göra stor skillnad. Förra mandatperioden organiserades i
samverkan mellan äldreförvaltningen och
kulturförvaltningen en dag på kulturhuset med kultur som
riktar sig till demensboenden, och kultursekreterarna gavs då
också ett uppdrag att även arbeta mot äldre.
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Nu under pandemin när äldre isolerats har flera insatser
gjorts med såväl kulanpremier som t.ex. bokleveranser som
varit otroligt uppskattat. Om något positivt har kommit ut ur
pandemin så är det bekräftelsen på kulturens värde. Att detta
nu även resulterar i en fortsatt utredning för en modell för
äldres möte med kultur är väldigt positivt. Att satsningen
också får de ekonomiska medel som behövs för att sjösättas
är förstås också viktigt.
Vi vill därutöver lyfta värdet av kultursekreterarnas arbete.
Ansvaret för kultursekreterarna ligger vare sig hos
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kulturförvaltningen eller hos äldreförvaltningen utan ute på
stadsdelarna, men kultursekreterarnas roll i förmedlingen av
kultur ut till såväl förskolan, skolan som nu till
äldreomsorgen kan inte överskattas. Det är viktigt att på
politisk nivå lyfta frågan om kultursekreterarnas mandat och
förutsättningar ute i stadsdelarna att kunna bidra med den
infrastruktur som behövs för att kulturen också ska nå sina
målgrupper på bästa sätt.
Ersättaryttrande

Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) instämmer i särskilt uttalande
från vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S).
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§11
Stöd till det fria kulturlivet. Förslag från 400 tkr
Dnr 6.1/1475/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag om
stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang enligt
tabell 4 i kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-06-04.
Sammanfattning

Tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningens förslag till beslut om
stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang. Förslaget
är i linje med de analyser förvaltningen har gjort av behov inom
stadens fria kulturliv, geografiska och infrastrukturella satsningar
samt stöd till verksamheter för barn och unga. Förvaltningen
föreslår nämnden att fatta beslut enligt förvaltningens förslag om
stöd för 2021, 2022 och 2023. Förslaget till beslut omfattar stöd
till totalt elva aktörer varav en föreslås flerårigt stöd.
Intentionsbeslutet för flerårigt stöd gäller under förutsättning att
den verksamhet som presenterats i ansökan fullföljs och att
budgetutrymmet för 2023 medger stöd. Uppföljning och ny
prövning kommer att ske. I denna ansökningsomgång inkom
totalt 53 ansökningar. 6 ansökningar har bifallits på delegation.
36 ansökningar har fått avslag eller har dragits tillbaka av
sökande.
Nämndens tidigare intentionsbeslut för fleråriga stöd uppgår för
budgetår 2022 till 700 tkr (Dnr 6.1/2890/2019) samt 4 000 tkr för
2022 och 4 000 tkr för 2023 (Dnr 6.1/2930/2020). Nämnden har
även fattat beslut om fleråriga stöd inom det gamla
kulturstödssystemet som löper över 2022 och uppgår till 1 905
tkr (Dnr 6.1/215/2019).
Tabell 3. Nedan visas en sammanställning av förslag till bifall av
nämnden i denna sökomgång fördelat på budgetår.
Förslag till nämnden
Stöd till konstnärlig produktion
och kulturarrangemang
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2021

2022

1 800 000

7 050 000

Nytt flerårigt stöd med
intentionsbeslut
SUMMA

1 800 000

2023

500 000

500 000

7 550 000

500 000
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Den samlade bedömningen av respektive ansökan och
motiveringar för förslag till bifall framgår av bilaga 1.
Lista över delegationsbeslut framgår av bilaga 2.
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.
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§12
Revidering av delegationsordning för
kulturförvaltningen
Dnr 1.1/1546/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att besluta på
nämndens vägnar enligt kulturförvaltningens förslag till
delegationsordning
2. Kulturnämnden överlåter enligt 7 kap 6 § kommunallagen till
förvaltningschefen att i sin tur, genom vidaredelegering,
uppdra åt en annan anställd att fatta beslut i de ärendegrupper
som nämnden enligt punkt 1 ovan delegerar till
förvaltningschefen.
3. Beslut som kan överklagas enligt 13 kap 2 § kommunallagen
anmäls till nämnden, om inget annat anges, vid närmast
följande sammanträde
4. Delegationsordningen gäller från och med månadsskiftet efter
att kulturnämndens beslut har vunnit laga kraft, och ersätter
därmed ”Delegationsordning för kulturförvaltningen”, dnr
1.1/2762/2020, som beslutades av kulturnämnden 2020-12-15
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-06-04.
Sammanfattning

Kulturförvaltningen ser ett behov av att revidera kulturnämndens
delegationsordning för kulturförvaltningen. Förändringar föreslås
inom områdena allmänna ärenden, ekonomi och inhyrning av
lokaler.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar om ny
delegationsordning enligt bilaga 2 till förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
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Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
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§ 13
Upphandling av RFID-baserad
självbetjäningsutrustning med tillhörande tjänster
för Stockholms stadsbibliotek.
Dnr 2.6/1771/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Nämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att genomföra en
upphandling av självbetjäningsutrustning med tillhörande
tjänster i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande
2. Nämnden uppdrar åt kulturdirektören att besluta om
förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal
med vald anbudsgivare
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-06-04.
Sammanfattning

Självbetjäning är idag en självklar del av bibliotekets fungerande
infrastruktur och en förutsättning för att kunna erbjuda bra
service. 75 % av automaterna för utlån och återlämning på
bibliotek är av äldre modell med begränsad livslängd.
Kulturförvaltningens avtal med leverantören Lyngsoe Systems
löper ut i år och kan inte förlängas. Det innebär att en ny
upphandling behöver genomföras. Upphandlingen föreslås
genomföras i form av ett förhandlat förfarande med föregående
annonsering enligt 6 kap. 5§ Lagen om offentlig upphandling
(LOU).
Förvaltningen föreslår vidare att kulturnämnden uppdrar åt
kulturdirektören att besluta om förfrågningsunderlag, fatta
tilldelningsbeslut och teckna avtal med vald anbudsgivare.
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.
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§ 14
Information och övriga frågor
Anmälan av inkomna skrivelser till kulturnämnden enligt
följande:
1 Skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S) om att anordna en
nystartsfestival för att fira att kulturen öppnar upp, dnr
1.1/1893/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar att överlämna skrivelsen till
kulturförvaltningen för beredning.
Tf. förvaltningschef Patrik Liljegren berättade om återöppnandet
av stadens museer och konsthall.
Efter nämndens sammanträde presenterade Eva Stenstam, strateg
vid kulturförvaltningen, utredningen av förutsättningar för äldres
möte med kultur.

Vid protokollet,
Kajsa Rydergård
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