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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.

§2
Anmälan av föregående protokoll
Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr
5/2021 från nämndens sammanträde den 15 juni, som justerats
den 22 juni

§3
Anmälningsärenden
Dnr 1.1/31/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Anmälan görs av:
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2021-06-04 –
2021-08-13
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-08-17
c) Protokoll arkivutskottet 2021-08-18
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2021-08-16
e) Protokoll Stockholms konstråd 2021-06-03
f) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
g) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
h) Kulturförvaltningens månadsrapport juli
i) Stadsarkivets månadsrapport juli
j) Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation, dnr
1.1/1546/2021
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§4
En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)
KS 2021/793. Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1995/2021
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
2021-08-13.
Sammanfattning

Ordningsvaktsutredningen har haft i uppdrag att modernisera och
effektivisera regelverket för ordningsvakter för att anpassa det till
dagens förhållanden. Enligt utredningens förslag ska en ny
ordningsvaktslag, en ny ordningsvaktsförordning och övriga
författningsändringar som utredningen föreslår träda i kraft den 1
juli 2023.
Kulturförvaltningen anser att flera av utredningens förslag skulle
innebära positiva förändringar för förvaltningens verksamheter,
och att de utökade befogenheter och ansvarsuppgifterna för
ordningsvakterna som föreslås generellt är bra. I remissvaret
lyfter förvaltningen fram några områden som bedöms påverka
förvaltningens verksamheter i större utsträckning.
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
Handlingsplan för minskat klotter (KS 2021/445).
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1626/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
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Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-08-13.
Sammanfattning

Trafiknämnden har i budget för 2020 fått i uppdrag att i
samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta
fram en handlingsplan för minskat klotter. Handlingsplanen
lämnar förslag på metoder och aktiviteter som kan minska
förekomsten av klotter, t.ex. ökad kunskap om Stockholms stads
klotterpolicy, ökad samverkan internt och externt samt val av
material som är hållbara och tåliga för klotter/klottersanering.
Handlingsplanen föreslår även metoder för utformning av
muralmålningar som gör dem lättare att underhålla och
klottersanera. Vidare föreslås att staden inför en central
aktivitetskod för att få en överblick över kostnader relaterat till
klotter vid underhåll, investering och klotterförebyggande
åtgärder.
Förvaltningen ställer sig bakom handlingsplanens förslag på
åtgärder och välkomnar en ökad samverkan mellan Stockholm
konst och trafikkontoret.
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 säkerhetsställa att rätt
verksamhet bedrivs i stadens lokaler och att
stadens riktlinjer avseende lokalupplåtelser följs
(KS 2020/1482). Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1206/2021
Beslut

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

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-08-13.
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har ombetts att besvara en motion från Peter
Wallmark och Martin Westmont (båda SD) om att säkerställa att
rätt verksamhet bedrivs i stadens lokaler och att stadens riktlinjer
avseende lokalupplåtelse följs, genomlysning av lokaler för att få
klarhet om det förekommer otillåten andrahandsuthyrning samt
att kartlägga renoveringsbehovet i stadens lokaler.
Riktlinjerna avseende lokalupplåtelser antogs av
kommunfullmäktige den 31 maj 2021. Kulturförvaltningen
bedömer att kulturnämnden kommer att behöva ta fram riktlinjer
för lokalupplåtelser i linje med stadens riktlinjer, samt att en
översyn behövs för att tillse att nämndens upplåtelseavtal
utformas i linje med förslaget i riktlinjerna.
Andrahandsuthyrning sker endast i ringa omfattning inom
kulturförvaltningen. Motionärernas efterlysning av inventering av
renoveringsbehov i stadens lokaler pågår inom
kulturförvaltningen.
Kulturförvaltningen kommer att verka för att stödet till de
lokalförvaltande organisationerna följer stadens riktlinjer
avseende lokalupplåtelser.
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.

§7
Motion av Clara Lindblom (V) om en
stadsövergripande strategi samt framtagande av
en konceptbyggnad för parklekar (KS 2021/217).
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1234/2021
Beslut

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

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-08-13.
Sammanfattning

Clara Lindblom (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar följande:
• Att snarast ta fram en stadsövergripande strategi för
utvecklingen, utbyggnaden och finansieringen av stadens
parkleksverksamhet enligt intentionerna i motionen.
• Att ta fram en konceptbyggnad för parkleksbyggnader
enligt intentionen i motionen.
Kulturförvaltningen ser att parklekarna spelar en viktig roll för att
säkra barns rätt till en meningsfull fritid och att det kan finnas
behov av en stadsövergripande strategi för parklekarna. Befintligt
underlag kan här behöva kompletteras med en utredning liknande
den som under 2021 görs av fritidsgårdarnas verksamhet och
uppdrag.
Kulturförvaltningen bedömer att det, ur ett kulturhistoriskt
perspektiv, finns skäl att påbörja ett långsiktigt underhåll av den
kulturmiljö som de befintliga parkleksbyggnaderna representerar.
I framtagandet av en eventuell konceptbyggnad för nya parklekar
är det viktigt att studera hur en sådan bäst kan anpassas till
förutsättningarna i parkmiljöer. Det gäller både byggnadsvolym
och utformning. Kulturförvaltningen deltar gärna i diskussioner
kring olika former av anpassningar.
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) Torun Boucher m.fl. (V) föreslår att kulturnämnden
tillstyrker motionen och anför därutöver följande:
Det är glädjande att förvaltningen delar vår uppfattning
om parklekarna och förordar en övergripande strategi
samt lyfter den viktiga aspekten av parklekarnas
kulturhistoriska värde. Vi hoppas att majoriteten väljer att
lyssna på förvaltningens kloka synpunkter så våra
parklekar ges förutsättningar och resurser för att möta
framtiden och fortsätta vara magiska platser för barn.
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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) 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).

§8
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från
kulturnämnden till förvaltningschef för
kulturförvaltningen
Dnr 1.1/1629/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden fördelar från den 24 augusti 2021
arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen Maria Jansén i sitt
uppdrag med ansvar för kulturförvaltningens verksamhet och
för den personal förvaltningschefen direkt arbetsleder, i
enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Kulturnämnden ger förvaltningschefen rätt att fördela
arbetsmiljöuppgifter vidare enligt ordningen i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
3. Ärendet justeras omedelbart
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-08-13.
Sammanfattning

Med anledning av ny förvaltningschef för kulturförvaltningen
behöver fördelning av arbetsmiljöuppgifter från nämnden
förnyas, eftersom den är personbunden. Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter följer Arbetsmiljöverkets föreskrift om
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, § 6.
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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.

§9
Upphandling av konstnärlig gestaltning,
Katarinaparken
Dnr 2.6/1780/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att genomföra
upphandling av konstnärlig gestaltning för Katarinaparken,
Slussen.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att godkänna
upphandlingsdokument, genomföra upphandlingen samt
teckna tilldelningsbeslut och avtal till ett belopp om högst 8
MSEK.
3. Ärendet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-08-13.
Sammanfattning

Stockholm konst är den enhet inom kulturförvaltningen som
ansvarar för konsten i stadens offentliga rum – både utomhus och
inomhus. För nydaningen av Slussen har Stockholm konst av
exploateringskontoret fått i uppdrag att arbeta med konstnärliga
gestaltningar. Kulturförvaltningen har tagit fram ett
konstprogram som underlag för det fortsatta arbetet. Där fastslås
att nya Katarinaparken är en av platserna som kommer att få
konstnärlig gestaltning. Detta ärende omfattar upphandling och
avtalstecknande för en konstnär som ska arbeta med
gestaltningen av Katarinaparken.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden ger
kulturförvaltningen uppdrag att genomföra upphandling av
konstnärlig gestaltning för Katarinaparken vid Slussen.
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Beslutsgång

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

§10
Kulturnämndens besök på bok- och
biblioteksmässan 2021
Dnr 1.1/2004/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturförvaltningen bekostar biljetter till Bokmässan Play för
de av kulturnämndens förtroendevalda som önskar delta i
evenemanget
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-08-13.
Sammanfattning

Årets bok- och biblioteksmässa anordnas den 23-26 september.
Mässan genomförs som ett hybridevent med studiopublik på plats
i Göteborg och digitala sändningar via Bokmässan Play.
Kulturförvaltningen förslår att kulturförvaltningen bekostar
biljetter till Bokmässan Play för de av kulturnämndens
förtroendevalda som önskar delta i evenemanget.
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.

§11
Förslag om att utreda möjligheten till Pop upateljéer i Stockholms stad. Svar på skrivelse från
Emilia Bjuggren m.fl. (S)
Dnr 1.1/1893/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen
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Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-08-13.
Sammanfattning

Emilia Bjuggren (S) tar i en skrivelse upp betydelsen av att
antalet ändamålsanpassade ateljéer ökas i takt med att staden
växer och att det kräver ett långsiktigt strategiskt arbete från
stadens sida. I skrivelsen föreslås att kulturförvaltningen, i väntan
på att fler ateljéer tillförs, utreder möjligheten att inrätta pop upateljéer med tvåårskontrakt. Enligt förslaget skulle detta kunna
ske genom att kulturförvaltningen hyr lokaler från externa
hyresvärdar och genom inventering av stadens egna tomställda
lokaler.
Kulturförvaltningen ställer sig generellt positiv till förslag som
säkrar ateljéer för konstnärer. Förvaltningen bedriver idag både
ett strategiskt och operativt arbete i denna fråga och har under de
senaste åren implementerat ett antal större insatser som
Ateljéstrategin 2017-2020, ateljéstödet samt stadens nya riktlinjer
för ateljékön. Genom Ateljéstrategin har förvaltningen utvecklat
och implementerat en metod för att bland annat fånga upp
ändamålsenliga lokaler som står tomma, både i staden och hos
externa hyresvärdar. Det gäller både kortsiktiga och långsiktiga
kontrakt. Inom ramen för Ateljéstrategin tillskapades 285 nya
ateljéer i staden. Förvaltningens arbete med att öka antalet
ateljéer och andra produktionsplatser för konst fortsätter genom
ordinarie kulturlotsning.
Mot bakgrund av dessa insatser ser förvaltningen därför inte att
det finns ett behov av att specifikt utreda möjligheten för pop upateljéer med tvåårskontrakt.
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
Utred förutsättningar för Stockholms stads
deltagande i projektet Wall Street Stockholm. Svar
på skrivelse från Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz
m.fl. (M), Hanna Gerdes (L), Micke Seid (MP) och
Steven Crosson (KD)
Dnr 1.1/1757/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-08-13.
Sammanfattning

Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz (M), Hanna Gerdes (L), Micke
Seid (MP) och Steven Crosson (KD) har i en skrivelse inlämnad
på kulturnämnden bett kulturförvaltningen att utreda
förutsättningarna för Stockholms stads deltagande i projektet
Wall Street Stockholm.
Wall Street Stockholm är ett initiativ från en ideell organisation
avseende en festival med inriktning mot ny offentlig konst inom
bl.a. muralmåleri, foto, skulptur och tillfällig arkitektur. Målet är
att genomföra Europas mest intressanta och största festival för
modern offentlig konst i Stockholmsregionen. Genom samarbete
mellan kommuner, näringsliv och civilsamhälle är målet vidare
att festivalen ska tillskapa 222 nya konstverk i
Stockholmsregionen under 2022. Projektet beskriver sig själv
som uppföljaren till Wall Street Nacka, en festival för offentlig
konst genomförd av Nacka kommun hösten 2019.
Kulturförvaltningen bedömer att Wall Street Stockholm kan ha
betydelse för att synliggöra och skapa intresse för den offentliga
konsten. För att delta i festivalen krävs en initial ekonomisk
insats om 500 tkr för att etablera den organisation som ska leda
och marknadsföra festivalen. Därutöver beräknas mellan 2-5
mnkr behövas till produktion, kommunikation och organisering
av de konsthändelser som sker i Stockholms stad inom ramen för
festivalen. En viktig framgångsfaktor är att stadens egna
förvaltningar och bolag är aktiva partners inom ramen för
festivalen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Nämnden föreslår (se beslutet).

Kulturnämnden 2021-08-24

Sida 12 (13)

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:
Vi är genuint förvånade över att kulturborgarrådet Jonas
Naddebo och den grönblå majoriteten vill utreda
förutsättningar för Stockholms stad att delta i projektet
Wall Street Stockholm trots den hårda kritik som Nacka
kommun fick i samband med genomförandet av ”Wall
Street Nacka” för två år sedan.
Kritiken gick i huvudsak ut på att det inte fanns en
armlängds avstånd mellan kulturpolitiken och den
konstnärliga friheten. Bland annat riktade Konstnärernas
riksförbund skarp kritik mot projektet och menade att
festivalens utformning var ett uttryck för politisk styrning.
Vidare lyftes liknande kritik och synpunkter från
konstnärer, konstkritiker och andra intressenter.
Vi delar kulturförvaltningens uppfattning om att den
konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd
måste vara fundamentet som staden bygger sin kulturpolitik
på; det finns inget utrymme för att tumma på den regeln.
Den offentliga konsten i Stockholms stad ska vara öppen
för olika åsikter, värderingar och konstnärliga tolkningar.
Även sådana som uppfattas som ”rebellisk”, ”aggressiv”
och ”en protest mot dåliga samhället”. Värden som inte
tilläts förekomma i Wall Street Nacka.
Vidare har den utredning som Eric Sjöström presenterade i
våras ett flertal idéer och förslag för att stärka det fria
kulturlivet i Stockholm; bland annat en nystartsfestival för
kulturen. Vi uppmanar den grönblå majoriteten att lyssna
till Stockholms kulturliv och genomför en ordentlig
nystartsfestival med en armlängds avstånd där konsten får
vara fri, istället för Wall Street Stockholm.
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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§13
Information och övriga frågor
-

Tf. förvaltningschef Patrik Liljegren informerade
nämnden om sommarens invigning av Liljevalchs+ och
den nu lanserade återstartskampanjen.

-

Emilia Bjuggren (S) frågade varför flera av nämndens
förtroendevalda inte bjudits in till invigningen av
Liljevalchs+. Mårten Castenfors svarade att
deltagarantalet var kraftigt begränsat och att merparten av
inbjudningarna hanterats av stadsledningskontoret.

-

Emilia Bjuggren (S) frågade när biblioteken kommer att
återgå till ordinarie öppettider. Stadsbibliotekarie Daniel
Forsman svarade att planen är att vara helt åter till
ordinarie öppettider den 4 oktober.
Vid protokollet,
Kajsa Rydergård
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