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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
8/2021 från nämndens sammanträde den 19 oktober, som
justerats den 26 oktober.

§3
Anmälningsärenden
Dnr 1.1/34/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Anmälan görs av:
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2021-10-09 –
2021-11-05
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-11-09
c) Protokoll arkivutskottet 2021-11-10
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2021-11-08
e) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
f) Kulturförvaltningens månadsrapport oktober
g) Stadsarkivets månadsrapport oktober

§4
Handlingsplan för hållbar plastanvändning 20222026. Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2642/2021
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
2021-11-05.
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Sammanfattning

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till Handlingsplan
för hållbar plastanvändning 2022-2026. Handlingsplanen är ett av
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flera styrdokument som föreslår åtgärder för att staden ska uppnå
målen i stadens miljöprogram 2020-2023. Handlingsplanen
redogör för fakta om plast och plastanvändning, analyserar
stadens plastanvändning, slår fast en plaststrategi för staden och
föreslår 14 åtgärder för att skapa en hållbar plastanvändning.
Kulturförvaltningen ser positivt på att de synpunkter som
förvaltningen förde fram under den föregående remissrundan har
arbetats in i det nya förslaget. Det gäller framför allt hur
förvaltningen på bästa sätt kan se till att det finns möjligheter att
källsortera i de lokaler som förvaltningen hyr av staden eller av
externa hyresvärdar. I övrigt lyfter kulturförvaltningen fram
arbetet med Materialmagasinet som ett gott exempel på arbete
med återbruk.
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
Riksarkivets förslag till författningar FormatE. Svar
på remiss från kommunstyrelsen
SSA 1.6-9774/21
Beslut

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

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2021-1105.
Sammanfattning

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Stockholms stadsarkiv har fått tillfälle att yttra sig över utskick
från Riksarkivet rörande framställning av elektroniska
handlingar. Utskicket innehåller remiss av två författningsförslag
med underlagsmaterial och omfattar uppemot två tusen sidor text.
Enligt bifogad läsanvisning är inte förslaget Riksarkivets utan
tillskrivs en enskild handläggare. Givet omfattningen och att det
inte är ett färdigt förslag från Riksarkivet avstår Stadsarkivet från
att lämna synpunkter. Stadsarkivet svarar gärna på ett färdigt
förslag när det föreligger. Stadsarkivet vill inför det uppmana
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Riksarkivet att överväga om disposition och omfattning av
materialet kan bearbetas ned för ökad läsbarhet.
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.

§6
Motion av Emilia Bjuggren och Salar Rashid (båda
S) om kulturskyltar i Fruängen (KS 2021/819). Svar
på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2440/2021
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
2021-11-05.
Sammanfattning

Kulturnämnden har av kommunstyrelsen ombetts att svara på
remiss avseende motion av Emilia Bjuggren (S) och Salar Rashid
(S) om kultursskyltar i Fruängen.
I motionen föreslås att Stockholms stad sätter upp kulturskyltar i
Fruängen som beskriver personen som gatan eller platsen är döpt
efter. I Fruängen har 26 kvinnor en gata eller plats uppkallad efter
sig. Motionärerna föreslår vidare att Stockholms stad ska skapa
kulturinslag i Fruängen för att genom kultur och evenemang
uppmärksamma kvinnor som har gjort avtryck i historien.

Askbykroken 13
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Kulturförvaltningen ser generellt positivt på initiativ som syftar
till att öka närvaron av kultur i det offentliga rummet och som
kan bidra till att historiska perspektiv synliggörs. En sådan
betydelse kan sannolikt de skyltar som motionärerna föreslår ha.
Det bör vara en uppgift för berörd stadsdelsförvaltning att
närmare utreda frågan och ansvara för ett eventuellt
genomförande av förslaget.
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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) Margareta Stavling m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar
1 Att delvis godkänna förslaget.
2 Att tillstyrka motionen.
3 Att därutöver anföra följande:
Utöver förvaltningens medskick yrkar vi bifall till
motionen.
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

Margareta Stavling m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.

§7
Stöd till lokalförvaltande organisationer 2022
Dnr 6.1/2976/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Nämnden fördelar 31 550 tkr till lokalförvaltande
organisationer för 2022 enligt följande
-

25 372 tkr som grundstöd (enligt tabell 1 i
kulturförvaltningens tjänsteutlåtande)

-

2 826 tkr som kompensationsstöd för nolltaxa

-

3 352 tkr som medel för senare fördelning

2. Ärendet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-11-05.
Sammanfattning
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av
stöd till lokalförvaltande organisationer för verksamhet 2022.
Förvaltningen redogör i tjänsteutlåtandet för de kriterier och
överväganden som utgör underlag för förslaget. Förvaltningen
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föreslår nämnden att fatta beslut om ett grundstöd till
lokalförvaltande organisationer för år 2022 till en summa om 25
372 tkr.
Pandemin och konsekvenserna av restriktionerna har gjort att
nolltaxeföreningarnas bokningar minskat i volym. Därför föreslår
förvaltningen nämnden att besluta om att kompensationsstödet
för nolltaxeverksamhet kvarstår på samma fördelning och nivå
(2 826 tkr) som bokningsunderlaget för 2019 och 2020. Sedan
tidigare har nämnden fattat beslut om fleråriga grundstöd om
sammanlagt 2 850 tkr till Bagarmossens Folkets Hus och Årsta
Folkets Hus.
Investeringsstöd och stöd till medfinansiering av Boverksstöd
hanteras i en senare beredning och förvaltningen föreslår att 2
252 tkr reserveras för detta ändamål. Vidare föreslår
förvaltningen att 500 tkr reserveras för en eventuell samlingslokal
i Tensta och att 600 tkr reserveras för utvecklingen av lokaler för
föreningslivet på Östermalm.
I bilaga 1 ges en fördjupad information om de enskilda
stödmottagarna med motiveringar till förvaltningens
ställningstaganden.
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 Margareta
Stavling m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar
1 Att förvaltningen förlänger hyresavtalet med AMF
tills en fullvärdig ersättningslokal finns på plats för
föreningslivet
2 Att förvaltningen säkerställer att verksamheten kan
fortgå i de befintliga lokalerna till dess att en
fullvärdig ersättningslokal finns på plats
3 Att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till beslut
Tillgängliga lokaler för föreningslivet, kulturlivet och
stockholmarna är en förutsättning för en levande demokrati.
De omfattande utmaningar som ett flertal av de
lokalförvaltande föreningarna haft, både innan men särskilt
under pandemin, har visat att stadens ekonomiska stöd inte
är tillräckligt.
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Vi har följt, och oroat oss över, utvecklingen för
Östermalms föreningsråds möjligheter till fortsatt
verksamhet på Fältöversten. Vi har förståelse för både
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kulturförvaltningens och föreningsrådets svårigheter att
lösa ut frågan. Det har också sina historiska förklaringar.
Familjebostäders byggprojekt Fältöversten var unikt i sitt
slag för sin tid, med bostadshus och med ett kommersiellt
och socialt servicecentrum, allt i en enda integrerad
kvartersbyggnad.
Gallerian innehöll ett 60-tal kommersiella lokaler men även
lokaler för samhällelig och kulturell service. Här har en
expedition för kvarterspolisen och en av Stockholms första
samordnade sociala servicecentraler funnits. Kulturskolan
har haft lokaler här, liksom en ungdomsgård. Inget av detta
finns numer kvar.
2007 sålde staden hela centrumanläggningen till
företaget Boultbee. Sammanlagt sålde staden tio köpcentra
– och vi lever än idag med stora negativa konsekvenser av
detta på flera ställen i staden som i tex Rågsved och
Bredäng. I december 2011 förvärvade AMF
Fastigheter gallerian i Fältöversten.
Östermalms föreningsråd klarar idag inte hyran på 2
miljoner kronor om året. Det drabbar över 60 föreningar,
bland annat PRO och Parkinsonföreningen. Förvaltningen
letar efter ersättningslokaler – men ju mer staden avhänder
sig lokaler ju mer minskar rådigheten över den här typen av
situation. Även om varje förening för sig får
ersättningslokaler så är detta ju något helt annat än en
gemensam träffpunkt för många föreningar.
Förlusten av samlingslokalerna i Fältöversten skulle vara
ett mycket stort tapp för föreningslivet i stadsdelen. Även
om frågan är komplex behöver den grönblå majoriteten visa
handlingskraft och säkerställa att fullgoda
ersättningslokaler finns på plats innan avtalet med AMF
löper ut. Vidare behöver kulturförvaltningen säkerställa att
alla de föreningar som nyttjar lokaler kan fortsätta att göra
det till dess att ersättningslokaler finns på plats.
Vi beklagar verkligen detta och oroar oss för den vidare
utvecklingen när vi ser att majoriteten inför valet höjer
försäljningstempot på våra gemensamma fastigheter.
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).
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm
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Reservation

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Margareta Stavling
m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag.

§8
Avrop genom förnyad konkurrensutsättning av ITkonsulter för utveckling av digitala tjänster på
Stockholms stadsbibliotek
Dnr 2.6/2972/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Nämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att genomföra ett
avrop genom en förnyad konkurrensutsättning från stadens
ramavtal Konsulttjänster inom digitalisering it och
informationssäkerhet, diarienummer 3.3.3-514/2019,
avtalsområde 2 – projekt och livscykelhantering.
2. Nämnden uppdrar åt kulturdirektören att besluta om
avropsförfrågan, fatta tilldelningsbeslut och att teckna avtal
med vald anbudsgivare.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-11-05
Sammanfattning

Utvecklingen av den nya tekniska plattformen och webbplatsen
som ska ersätta nuvarande biblioteket.stockholm.se kräver
resurser i form av IT-konsulter motsvarande två heltidsarbetande
konsulter under år 2022.
Eftersom det uppskattade kontraktsvärdet beräknas överstiga 75
prisbasbelopp, vilket är det belopp för avrop som är delegerat
från nämnden till förvaltningschef, behöver nämnden besluta i
ärendet.
Förvaltningen föreslår därför att kulturnämnden ger förvaltningen
i uppdrag att genomföra den förnyade konkurrensutsättningen av
IT-konsulter för utveckling av digitala tjänster på Stockholms
stadsbibliotek.
Nämndens behandling av ärendet
Jäv
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Hanna Werner har på grund av jäv inte deltagit i eller närvarat
vid handläggningen av ärendet.
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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
Stöd till ungas egna kulturprojekt samt justering
av Årets kulturstipendium för unga. Beslut om ny
stödmodell
Dnr 6.1/2922/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag om
att införa stödmodellen Stöd till ungas egna kulturprojekt.
2. Stödmodellen ersätter det tidigare stipendiet Kulturstöd för
unga.
3. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag om
justering av Årets kulturstipendium för unga.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-11-05.
Sammanfattning
Stöd till ungas egna kulturprojekt

Kulturförvaltningen föreslår att det tidigare stipendiet Kulturstöd
för unga ersätts med den nya stödmodellen Stöd till ungas egna
kulturprojekt. Syftet är att
• ge unga stockholmare i åldern 13 till 22 år möjlighet att
genomföra egna kulturprojekt på egna villkor
• möta ungas egna initiativ, kreativitet och engagemang
• främja ungas egenmakt och självorganisering.

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
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Stöd till ungas egna kulturprojekt förslås kunna sökas av
kvalitetssäkrade organisationer som genom sin verksamhet blir
möjliggörare för unga som vill genomföra egna kulturprojekt.
Stödet ska kunna användas till kostnader med direkt koppling till
projekt av unga. Det centrala är att unga är initiativtagare, har
ägandeskap över genomförandet samt inflytande över hur stödet
ska användas. Unga ska på ett snabbt, enkelt och tryggt sätt
kunna få stöttning med utgångspunkt i sina egna behov och
önskemål.
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Budgetramen på 2 mnkr föreslås vara oförändrad.
Pris till årets unga kulturprojekt

Förvaltningen föreslår en justering av det tidigare priset Årets
kulturstipendium för unga, som har riktats till mottagare av det
avslutade stipendiet Kulturstöd för unga. Budgetramen på 25 tkr
föreslås vara oförändrad.
Förslaget är en anpassning till den föreslagna stödmodellen Stöd
till ungas egna kulturprojekt och innebär att:
• Namnet ändras till Pris till årets unga kulturprojekt.
• Syftet justeras till att stödja talangutveckling och
uppmuntra vidare professionalisering.
• Nomineringsförfarandet justeras till att varje organisation
som stöttar unga kulturskapare genom Stöd till ungas
egna kulturprojekt får nominera en kandidat.
Kulturförvaltningen samordnar därefter en omröstning där
prismottagaren utses.
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.

§10
Val av jury för Stockholms stads kulturpriser
Dnr 6.3/2975/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden utser Eric Birath, Anna Carlson, Ellen Lamm,
Camilla Lundberg och Bodil Persson till juryledamöter för
två år (2022-2023).
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-11-05.
Sammanfattning

Förvaltningen har i uppdrag att föreslå ledamöter till juryn för
Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris samt Cullbergpris.
Förslaget avser fem nya ledamöter som ersätter de vars uppdrag
löper ut 2021.
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Förvaltningen föreslår att Eric Birath, Anna Carlson, Ellen
Lamm, Camilla Lundberg, Bodil Persson utses som nya
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ledamöter, samtliga på två år 2022-2023. Övriga ledamöter som
genomför sitt andra år är juryordförande Ulrika Knutson samt
Oskar Ekström och Lena From.
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
Lokalplan för Kulturskolan 2021-2023
Dnr 2.2/1472/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden godkänner lokalplan för Kulturskolan i
enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Nämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att återkomma
med beslutsunderlag i verksamhetsplaner för kommande
budgetår, i treårsbudgeten och i förekommande fall i särskilda
inriktnings- och genomförandeärenden.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-11-05.
Sammanfattning

Kulturskolan har tagit fram ett förslag till lokalplan som ger en
långsiktig inriktning för Kulturskolans lokalförsörjning grundad i
strategiska val och ställningstaganden. I lokalplanen görs en
bedömning av Kulturskolans egna lokaler utifrån
kostnadseffektivitet, tillgänglighet och ändamålsenlighet. Vidare
föreslås prioriteringar och en inriktning för Kulturskolans
framtida lokalstruktur.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden godkänner
lokalplanen för Kulturskolan och ger kulturförvaltningen i
uppdrag att återkomma med beslutsunderlag i verksamhetsplaner
för kommande budgetår, i treårsbudgeten och i förekommande
fall i särskilda inriktnings- och genomförandeärenden.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet)

Kulturnämnden 2021-11-16

Sida 12 (16)

2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Margareta
Stavling m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar att
godkänna lokalplan för Kulturskolan och anför därutöver
följande:
Kulturskolan behöver en långsiktig strategi som
innefattar såväl lokaler som innehåll – två saker som
hänger ihop. Det är därför svårt att behandla en
lokalstrategi utan att samtidigt prata om verksamheten.
Det finns flera frågeställningar som borde belysas –
ekonomin, arbetsmiljön för pedagogerna, tryggheten för
barnen samt utvecklingen av Kulturskolan på lång sikt i
Stockholms stad.
I kulturskoleutredningen1 En inkluderande kulturskola på
egen grund från 2016 framhålls vikten av att
verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler. De
skriver bland annat: ”Att ha en egen byggnad som samlar
verksamhetens olika delar signalerar att kulturskolan har
en framskjuten plats i kommunens kulturliv”.
Utredningen understryker även betydelsen av lokalens
förutsättningar för kollegial samverkan,
kunskapsöverföring och utveckling. Att ha egna lokaler
står inte i motsättning till närvaron i skolan utan de två
kompletterar varandra. Skolans lokaler ökar
tillgängligheten och är ett bra sätt att nå barn (och
föräldrar) som inte känner till Kulturskolan. Den egna
lokalen skapar bättre arbetsmiljö för pedagogerna och kan
också bli en trygg plats för barn där de kan träffa andra
barn med samma intressen när de vill gå vidare i sitt
utövande.
Slutligen påpekar utredningen att över hela landet är
kostnaderna för lokaler för kulturskolan försumbara i
relation till vad kommunerna lägger på idrotts- och
fritidsanläggningar. Vi känner inte till relationen i
Stockholms Stad. Utredningens rekommendation är att
kommunen tillhandahåller ändamålsenliga lokaler samt att
tillhörande utrustning håller hög kvalitet så att ett
kulturutövande på goda villkor möjliggörs.
I regeringens proposition2 tar man inte ställning till
lokalfrågan utan hänvisar i det fallet helt korrekt till det
kommunala självstyret – det måste vara upp till varje
1

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

https://www.regeringen.se/4aa767/contentassets/7037695d8c354057b9ece
6fca046173f/en-inkluderande-kulturskola-pa-egen-grund-sou-201669
2
https://data.riksdagen.se/fil/30F35F0C-D73B-4AF8-B672-914159DE6B97

Kulturnämnden 2021-11-16

Sida 13 (16)

kommun att lösa lokalfrågan på det sätt som passar den
kommunen bäst. Stockholm stad är dock en kommun där
varje stadsdel var för sig kan betraktas som en relativt stor
kommun.
Lokalplanen för Kulturskolan 2021-2023 har ett
huvudsakligt fokus på att hantera den framtida
kostnadsutvecklingen snarare än att peka ut en strategisk
inriktning för den framtida lokalförsörjningen. Vidare
finns det en styrning mot att i högre grad förlägga
verksamheten i skollokaler för att sänka lokalkostnaderna
på lång sikt. Kulturskolans verksamhet ute på skolorna är
oerhört viktig. Men det får inte ske på bekostnaden av
terminskurserna. Antalet platser på terminskurserna har
minskat under mandatperioden i förmån till fler prova påoch kortkurser. Kulturskolan behöver tillräckligt stark
finansiering för att klara av båda delar vilket också
behöver reflekteras i lokalplanen.
Det saknas också en ordentlig barnkonsekvensanalys i
ärendet vilket är förvånande då kulturskolan riktar sig till
barn och unga. Genomgående saknas
verksamhetsperspektivet och frågan om huruvida
befintliga lokaler är ändamålsenliga för verksamheten
eller inte lyfts ej. Det går i linje med den grönblå
majoritetens avsaknad av ambitioner och strategisk
styrning av kulturskolan. Istället har fokus hela tiden legat
på att hålla nere kostnader genom höjda avgifter, billigare
lokaler, besparingar och fler kortkurser på bekostnad av
terminskurserna.
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 Margareta Stavling
m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag.
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§12
Dataskyddsombud för kulturnämnden –
kulturförvaltningen
Dnr 1.1/2951/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Nämnden utser Sara Hällströmer till dataskyddsombud för
kulturnämnden - kulturförvaltningen från och med 2021-1201.
2. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter anmäls till
tillsynsmyndigheten Intergritetsskyddsmyndigheten efter
beslut.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-11-05.
Sammanfattning

2018 ersattes personuppgiftslagen med EU:s
Dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Förordningen ska
värna om skyddet för levande individers personliga integritet vid
behandling av personuppgifter. Kulturnämnden är
personuppgiftsansvarig för sin verksamhet. Enligt förordningen
behöver ett dataskyddsombud utses av den
personuppgiftsansvarige. Dataskyddsombudet har till uppgift att
informera och ge råd om skyldigheter samt övervaka efterlevnad
av förordningen till den personuppgiftsansvarige.
Kulturförvaltningen föreslår att Sara Hällströmer utses till
kulturnämndens dataskyddsombud från och med 2021-12-01.
Kontaktuppgifterna kommer att anmälas till
Integritetsskyddsmyndigheten efter beslut.
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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§13
Sammanträdestider för kulturnämnden 2022
Dnr 1.1/2364/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden fastställer sammanträdesdatum för 2022
enligt följande:
22 februari
29 mars
26 april
31 maj
14 juni
23 augusti
27 september
25 oktober
15 november
6 december
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-11-05.
Sammanfattning

Kulturförvaltningen föreslår för 2022 ett schema som omfattar tio
nämndmöten. Tiderna är framtagna med beaktande av
stadsledningskontorets tidplan för nämndernas arbete för år 2022.
Enligt tidplanen ska budgetärendena vara nämndbehandlade
senast följande datum: verksamhetsberättelsen 25 februari,
flerårsbudgeten 29 april, tertialrapport 1 10 juni och tertialrapport
2 30 september. Hänsyn är också tagen till skolornas lov.
Samtliga sammanträden är på tisdagar och hålls kl. 15.30.
Möteslokaler meddelas senare.
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
Fyllnadsval av ersättare till Stockholms konstråd
Dnr 1.1/3697/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Nämnden utser Oscar Sameland (M) till ersättare i
Stockholms konstråd för tiden till och med den 31 december
2022.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-11-05.
Sammanfattning

Stockholms konstråd har en vakant plats sedan Mahmoud Ali
Gholam (M) avsagt sig sitt uppdrag. Kulturnämnden ska därför
besluta om en ny ersättare till Stockholms konstråd.
Kulturförvaltningen föreslår att nämnden utser en ersättare för
Moderaterna i Stockholms konstråd för tiden till och med den 31
december 2022.
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.

§15
Information och övriga frågor
-

Stian Raneke (S) ställde en fråga om renoveringen av
Vällingby bibliotek. Stadsbibliotekarie Daniel Forsman
lovade att återkomma med svar på hur lång tid
renoveringen väntas ta.

Vid protokollet,
Kajsa Rydergård
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