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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
8/2021 från nämndens sammanträde den 28 september, som
justerats den 4 oktober.
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§3
Anmälningsärenden
Dnr 1.1/33/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Anmälan görs av:
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2021-09-17 –
2021-10-08
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-10-12
c) Protokoll arkivutskottet 2021-10-13
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2021-10-11
e) Protokoll Stockholms konstråd 2021-09-02
f) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
g) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
h) Kulturförvaltningens månadsrapport september
i) Stadsarkivets månadsrapport september
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§4
Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling
genom ständiga förbättringar, innovation och
digitalisering (KS 2021/866). Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2488/2021
Beslut

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

Kulturförvaltningens och Stadsarkivets gemensamma
tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2021-10-08.
Sammanfattning

Stockholms stads kvalitetsprogram ger vägledning och en
gemensam förståelse för stadens ambitioner inom det
systematiska kvalitetsarbetet. Programmet ska hjälpa alla stadens
verksamheter att ta ansvar som kommun; att utveckla effektiva
verksamheter som på ett resurssmart och säkert sätt
tillhandahåller tjänster av hög kvalitet.
Programmet visar på arbetssätt och formulerar förhållningssätt
som ger förutsättningar för ett framsynt kvalitetsarbete där
medarbetarnas, stockholmarnas och andra aktörers engagemang
tas tillvara. Med programmet tas ett helhetsgrepp om
kvalitetsfrågan och olika perspektiv knyts samman och förklaras.
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet ställer sig positiva till det
förslagna kvalitetsprogrammet och noterar särskilt
förutsättningarna för att med utgångspunkt i programmet
vidareutveckla och förbättra förvaltningens former för
samverkan, lärande och innovation.
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
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Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Torun Boucher m.fl.
(V) och Emilia Bjuggren m.fl. (S) enligt följande:
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Stockholms stads kvalitetsprogram ska ge vägledning och
en gemensam förståelse för stadens systematiska
kvalitetsarbete. Att synliggöra och sätta tjänster av god
kvalitet i ljuset av stadens arbete är viktigt. För att lyckas i
arbetet med att skapa kvalitet och effektiva tjänster som gör
skillnad för stadens medborgare är inte minst beprövad
erfarenhet, forskningssamarbeten och i vissa fall
evidensbaserad kunskap avgörande för att styra i rätt
riktning. Balansen mellan att tänka nytt inom ramen för det
innovativa arbetet och utgå från kunskap och erfarenheter
kan stärkas i programmet.
Programmet anger vidare att:
”Kvalitetsprogrammet framhåller vikten av att anamma
målgruppernas synsätt. Staden ska inte bara ha
stockholmarna i fokus; vi ska ha deras fokus. Det kräver att
vi är lyhörda och för en aktiv dialog med målgrupperna för
våra verksamheter”.
Detta är en mycket god ambition, men idag finns flera
exempel när beslut fattas utan att medborgarnas behov och
intressen vägts in i beslutet. Systematiskt arbete med
barnkonsekvensanalyser är en viktig del i arbetet med att ha
stockholmarna i fokus. Detta får inte stanna vid
välformulerade ord i ett program.
Ersättaryttrande

Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) instämmer särskilt uttalande
från vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S).
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§5
Motion av Emilia Bjuggren (S) om att öppna ett
yttrandefrihetsbibliotek i Stockholms stad (KS
2021/524). Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1799/2021
Beslut

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

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-10-08.
Sammanfattning

Emilia Bjuggren (S) har i en motion (KS 2021/524) föreslagit att
kulturnämnden i samarbete med Kulturhuset/Stadsteatern AB ska
inrätta ett särskilt bibliotek för censurerade och förbjudna böcker
som en del av Kulturhusets biblioteksverksamhet, samt att
Kulturhuset/Stadsteaterns fristadsprogram utökas med ytterligare
två konstnärer eller journalister. Kulturnämnden har av
kommunstyrelsen ombetts att avge ett remissyttrande över
motionen.
Ur ett övergripande perspektiv ser kulturförvaltningen positivt på
att genom ett yttrandefrihetsbibliotek slå vakt om demokratin och
det fria ordet. Däremot är det enligt förvaltningens bedömning
inte en självklarhet att skilja ett yttrandefrihetsbibliotek från ett
annat folkbibliotek. Med stöd i bibliotekslagen, stadens
biblioteksplan samt Stockholms stadsbiblioteks mediepolicy går
det att se alla Stockholms folkbibliotek som
yttrandefrihetsbibliotek- en linje som förvaltningen arbetar
utifrån och gärna utvecklar vidare.
Motionens förslag kring ett utökat Fristadsprogram bedömer
förvaltningen som, principiellt, mindre komplicerad i förhållande
till inrättandet av ett yttrandefrihetsbibliotek.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
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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 nämnden tillstyrker
motionen och anför därutöver följande:
Vi vill inleda med att tacka kulturförvaltningen för svaret
på vår motion om att öppna ett yttrandefrihetsbibliotek i
Stockholms stad och att utöka antalet platser på stadens
fristadsprogram. Det är glädjande att kulturförvaltningen
delar vår ambition om att slå vakt om demokratin och det
fria ordet.
Ett yttrandefrihetsbibliotek kan vara ett effektivt sätt att
lyfta diskussionen om det fria ordets utsatta position i vår
samtid som vi lyfter i motionen. Tillsammans med en
utökning av fristadsprogrammet skulle det bidra till att
belysa att det fria ordet inte är en självklarhet utan något
som behöver försvaras och skyddas av varje ny generation.
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från
kulturförvaltningen.
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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§6
Motion av Tina Kratz och Hassan Jama (båda V)
om fritidsbibliotek i hela staden (KS 2021/804).
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2348/2021
Beslut

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

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-10-08.
Sammanfattning

Tina Kratz och Hassan Jama (båda V) har i en motion, daterad, 9
juni 2021, yrkat på att staden ska utreda förutsättningarna för att
inrätta fritidsbibliotek för utlåning av fritidsutrustning i sju av
stadsdelsnämnderna, och för att även varor som används sällan
lånas ut genom ett fritidsbibliotek eller liknande.
I motionen framgår att fritidsbibliotek, sedan många år tillbaka,
har introducerats i städer över hela landet. Över hundra städer
och orter har fritidsbibliotek och Malmö och Göteborg har tre
stycken var. I motionen betonas att fritidsbibliotek är bra för
jämlikhet, folkhälsa och barn och ungas känsla av gemenskap.
Kulturförvaltningen instämmer i att ett fritidsbibliotek är bra för
jämlikhet, folkhälsa och gemenskap. Ett fritidsbibliotek bedöms
dock inte ligga inom kulturförvaltningens verksamhetsområde
eller ingå i bibliotekens kärnuppdrag. Stockholms stadsbibliotek
har däremot långtgående erfarenheter av lånesystem och bistår
gärna med kunskap om det.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
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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 nämnden tillstyrker
motionen och anför därutöver följande:
Sedan motionen skrevs har ett fritidsbibliotek införts i
stadsdelen Farsta. I Farsta är det inrättat som ett
arbetsmarknadsprojekt. Vänsterpartiet lyfter i sin motion
motiveringen att ett Fritidsbibliotek är bra för såväl
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jämlikheten som klimatet, men vi instämmer i att det också
kan vara ett utmärkt arbetsmarknadsprojekt.
Över hundra orter och städer har fritidsbibliotek och
Malmö och Göteborg har tre var, nu har även Stockholm
fått sitt första och vi ser fram emot att detta sprids till fler
stadsdelar.
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).

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Kulturnämnden 2021-10-19

Sida 11 (14)

§7
Motion av Emilia Bjuggren (S) om att införa en
kulturgaranti för stadens barn och unga (KS
2021/818). Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2442/2021
Beslut

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

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-10-08.
Sammanfattning

Kulturnämnden har av ombetts att besvara remissen med motion
från Emilia Bjuggren (S) om att införa en kulturgaranti för
stadens barn och unga (KS 2021/818). Enligt motionen finns ett
likvärdighetsproblem i staden idag gällande tillgången till
kulturupplevelser i förskola och skola samt i nyttjandet av
stadens subvention av kulturaktiviteter, Kulanpremien (Kulan). I
motionen föreslås att alla barn och elever i Stockholms stads
förskolor och skolor garanteras minst en kulturupplevelse per
verksamhetsår.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt mot målsättningen att
kulturupplevelser för barn och unga når ut jämlikt i staden.
Förvaltningens analys visar att barn och unga i förskola och skola
i hög utsträckning får möta professionell kultur. 86 procent av
stadens kommunala grundskolor har genomfört kulturbesök med
Kulanpremien under 2019. Utöver Kulanpremien har både
Kulturskolan och Stockholms stadsbibliotek löpande
arrangemang och projekt som vänder sig till förskola och skola.
Det pågår också viktiga samarbeten med stadens övriga
kulturinstitutioner, som Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och
Liljevalchs, Kulturhuset Stadsteatern samt med statliga
kulturinstitutioner.
Kulturförvaltningen ställer sig generellt positiv till förslag som
säkrar barn och ungas likvärdiga tillgång till professionella
kulturupplevelser och eget skapande. Förvaltningen anser att en
kulturgaranti bär på en god ambition som befintliga
kulturverksamheter och insatser idag uppnår i hög grad.
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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 att nämnden tillstyrker
motionen och anför därutöver följande:
Vi vill inleda med att tacka kulturförvaltningen för svaret
på vår motion om att införa en kulturgaranti i skolan. Vi
gläds åt att förvaltningen anser att vårt förslag om en
kulturgaranti bär på en god ambition men delar inte bilden
av att de insatser som görs idag når tillräckligt många.
Faktumet att 86 procent av stadens grundskolor genomfört
kulturbesök genom Kulanpremien under 2019 är självklart
något positivt. Problemet vi ämnar att åtgärda med vår
motion rör dock de 14 procent som inte deltagit på
kulturbesök. Likvärdigheten brister helt enkelt i rådande
system och utan en kulturgaranti för barn och elever i
skolan kommer tillgången till kultur i skolan vara beroende
på den enskilda verksamhetens ekonomi och prioriteringar.
Det tycker inte vi är acceptabelt och det vill vi ändra på.
Vår målsättning är att alla barn och unga i Stockholms stad
ska ha god och likvärdig tillgång till professionella
kulturupplevelser och eget skapande tillsammans med
professionella konstnärer och på egna villkor. Därför är
kultur i förskola och skola är ett av stadens viktigaste
verktyg för att säkerställa att alla barn och elever får ta del
av en kulturupplevelse; oavsett bakgrund och var i staden
man bor.
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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§8
Upphandling av ramavtal för ljus- och
utställningsteknik
Dnr 2.6/2176/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att upphandla
ett nytt ramavtal för ljus- och utställningsteknik till en
takvolym om 4 500 000 kr
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att godkänna
upphandlingsdokument, genomföra upphandlingen samt
teckna tilldelningsbeslut och avtal.
3. Ärendet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-10-08.
Sammanfattning

Kulturförvaltningen ser ett stort behov av att kunna avropa
tjänster från en upphandlad leverantör som kan både ljussättning
av utställningar och teknik i utställningar. I dagsläget finns ingen
upphandlad leverantör, utan direktupphandlingar måste göras
flera gånger om året för att tillgodose förvaltningens behov.
Kulturförvaltningen föreslår därför att kulturnämnden uppdrar åt
kulturförvaltningen att upphandla ett ramavtal gällande ljus- och
utställningsteknik.
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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§9
Information och övriga frågor
Inga övriga frågor.
Efter nämndens sammanträde berättade Lennart Ploom och AnnSofi Forsmark om Stadsarkivets verksamhet. För de som ville
erbjöds sedan en rundvandring i magasinen.

Vid protokollet,
Kajsa Rydergård
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