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§4
Verksamhetsberättelse för kulturförvaltningen
2021
Dnr 1.1/3410/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:

1. Nämnden godkänner och överlämna verksamhetsberättelse
2021 med bilagor till kommunstyrelsen

2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om ombudgetering
om 0,5 mnkr för icke förbrukade medel avseende
investeringsprojektet Medborgarhuset

3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om ombudgetering
om 0,6 mnkr för icke förbrukade medel avseende
investeringsprojektet Stadsmuseets gård

4. Ärendet justeras omedelbart
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-02-11.
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har under året arbetat aktivt för att
Stockholms invånare ska kunna ta del av kultur. Det är en
speciell tid vi lever i och efterfrågan på kultur är stor. Utöver
fokus på att genomföra ordinarie kärnverksamhet har det även
krävts särskilda insatser för att lindra pandemins effekter på
kulturlivet, omställning och verksamhetsanpassning samt på
återstart, i samband med att restriktionerna lättade. De snabba
förändringarna har, även detta år, satt kulturförvaltningens
förmåga till omställning på prov.
Som några exempel kan nämnas att Stockholms stadsbibliotek
har utvecklat sin digitala programverksamhet och Kulturskolan
har breddat sin verksamhet trots pandemin. Museer och konst har
fått stor uppmärksamhet för projektet Stadens ansikten.
Liljevalchs+ har invigts under året och evenemangsavdelningen
har inte bara arbetat med projektet "Välkomna tillbaka till
kulturen" och en kulturturné på stadens äldreboenden utan även
genomfört ett stort antal beredskapsinsatser kopplade till
pandemin. Kulturstrategiska staben har via kulturstöd och extra
kulturstipendier bidragit till att mildra effekterna av de
restriktioner som har varit mycket kännbara för hela kulturlivet.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
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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:
Pandemins effekter har fortsatt drabbat kultursektorn under
större delen av 2021. Pandemin har både visat på hur stor
betydelse kulturen har, och hur viktigt det offentliga stödet
är. Redan innan pandemin slog till var situationen för
kulturbranschen svår, och stadens egna verksamheter som
kulturskolan och biblioteken fick stora sparbeting i början
av denna mandatperiod. Den grönblå majoriteten har
konsekvent prioriterat ned kulturområdet och lagt hårda
besparingskrav som resultaterat i nedskärningar som
drabbat både personal och stadens kulturverksamheter. I
förlängningen innebär det en sänkt ambition för kulturlivet
i Stockholm och att färre barn, ungdomar och vuxna har fått
tillgång till kultur. Under pandemin har vissa förstärkningar
gjorts, men situationen är fortsatt allvarlig.
Det är viktigt att ha med sig att redan innan pandemin har
stadens kultursektor tampats med flera utmaningar på
grund av de stora nedskärningar som den nuvarande
blågröna majoriteten genomfört i stadens kulturbudget som
slog hårt mot stadens bibliotek, kulturskola och
samlingslokaler. Stockholm behöver fler och bättre
bemannade bibliotek, fler offentliga rum och verksamheter
som till exempel medborgarkontor, fritidsgårdar,
samlingslokaler och kulturskolelokaler. Det är i dessa
demokratiska rum som mycket av stadens kultur har
möjlighet att utvecklas och skapas.
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I juni 2021 gjorde svensk biblioteksförening en utredning
över bibliotekens ekonomi i Sveriges samtliga kommuner.
Där framgår det att Stockholm bara har drygt hälften så
många bibliotekarier i relation till befolkningen som
genomsnittet i resten av landet och att antalet anställda per
invånare kraftigt minskat sedan 2018. Även om
stockholmare har närmare till ett bibliotek än invånare i
t.ex. glesbygd så är trycket på biblioteken i Stockholm
stort, och staden behöver både fler bibliotek och fler
bibliotekarier. Biblioteken är ett lagstadgat ansvar och är en
betydelsefull motor i ett demokratiskt samhälle. Antalet
lån minskade ytterligare under 2021. Pandemin spelar
naturligtvis en viss roll, att biblioteken har haft begränsade
öppettider och att öppettiderna ibland påverkats av att de
sammanhang där biblioteken finns ibland stängt helt har
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haft betydelse. Men de stora personalnedskärningar som
gjordes före pandemin har självklart också försvårat en
redan svår situation. Det är uppenbart att en högre
grundbemanning hade varit att föredra.
Kulturskolan har haft stora utmaningar som också lett till
väsentlig verksamhetsutveckling på det digitala området.
En satsning på digitala kurser kan vara ett bra komplement
till det ordinarie kursutbudet, men inte en ersättning.
Trycket på terminskurserna är fortsatt mycket stort, det
trycket bör bemötas med ökade personalresurser och ökat
utbud. Det kan inte ersättas vare sig med kortkurser eller
genom satsning på digitala kurser. Enligt
verksamhetsberättelsen beror det minskade antalet
deltagare på de kurser som kräver föranmälningar minskat
därför att Kulturskolan har anpassat gruppstorlekarna för att
förhindra smittspridning och därmed erbjudit färre
elevplatser. Men precis som med biblioteken så är
naturligtvis även detta beroende av personalresurser. Med
mer personal skulle möjligheten att ha fler grupper i gång
varit möjlig.
Även samlingslokalerna har haft stora utmaningar. Staden
har under året förlorat tillgången till de föreningslokaler
som varit en del av själva tanken bakom det stora
byggkomplexet Fältöversten. Men om detta nämns inget i
verksamhetsberättelsen.
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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