KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-02-07, § 3

Tid

Torsdagen den 7 februari 2013, kl 16.30 – 17.50

Plats

Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

Justerat

Måndagen den 18 februari 2013

Ann Mari Engel

Rasmus Jonlund

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Maria Braun (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S) §§ 1-10, 12-20
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Joar Forssell (FP) §§ 1-12, 14-20
Manne Bergström (M)
Johan Nilsson (M) §§ 1-10, 12-20
Arin Karapet (M) §§ 11, 13
Madeleine Sjöstedt (FP)
Ann Burgess (M)
Ewa Carlsson-Hallberg (S) § 11

för Madeleine Sjöstedt (FP)
för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Birgitta Holm (M)
för Birgitta Holm (M) respektive
för Arba Kokalari (M)
för Tomas Rudin (S)

Ersättare:
Johan Nilsson (M) § 11
Arin Karapet (M) §§ 1-10, 12, 14-20
Cecilia Önfelt (C) §§ 3-20
Ewa Carlsson-Hallberg (S) §§ 1-10, 12-20
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Mårten Castenfors, Anna
Klynning, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Nina Röhlcke och Johan Westin samt
personalföreträdarna Gunilla Söderlund (SACO), Marie Egnell (TCO) och Birthe
Andersson (TCO) och biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från
roteln.

§3
Anmälningsärenden februari 2013
Dnr 1.1/64/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.
Anmälan görs av:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Till kulturnämnden inkomna handlingar
Månadsrapport november 2012 Kulturförvaltningen
Funktionshinderrådets protokoll 2012-11-15
Stockholms konstråds protokoll 2012-12-06
Utvärdering av Plattanprojektet, dnr 3.1/5887/2012
Remiss av förslag till Handlingsprogram Regionala stadskärnor, från
Stockholms läns landsting, dnr 6.0/5549/2012
Svar på skrivelsen ”Skrivelse till Kulturnämnden med anledning av beslut om
kulturstöd till Teater Tre för år 2013”, dnr 6.1/5285/2012
Svar på medborgarförslag ställt till Kungsholmens stadsdelsnämnd angående
biblioteket på Stora Essingen, dnr 1.2/4302/2012
Kultur-Skola Plan för samarbete 2013-2015, dnr 1.1/5840/2012
Svar på skrivelse om komplettering av ansökan om stöd för verksamhet 2013
samt frågor kring beredning och utbetalning av stöd, dnr 6.1/5769/2012
Nedskrivning av utestående kundfordringar med förfallodag t.o.m. 2011-12-31,
dnr 1.1/453/2013
Stadsarkivariens beslut enligt delegation
Delegationsärende 1.9.1 – 1.9.3
Inbjudan till seminarium om stadens program för kvinnofrid – mot våld i nära
relationer
Tjänsteresor utom Norden 2012
Verksamhetsplan 2013 för avdelningarna Kulturskolan, Liljevalchs/Stockholm
konst och kommunikationsstaben
Arkivutskottets protokoll.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:
Vi noterar med glädje att Plattanprojektet varit lyckosamt och ett stort lyft för
hela Kulturhuset. Vi ser det som angeläget att i utvecklingen framöver vidga
Kulturhusets verksamhetsområde att också gälla för utemiljön runt själva
Kulturhuset och då inte bara restaurangernas caféverksamhet sommartid. Utan
också fånga upp de ungdomar som vistas utanför huset, på plattan, i trappan och
i entréerna i huset så att de får uppleva den fantastiska verksamheten som pågår
mitt bland dem.
Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Tomas Rudin
m.fl. (S) enligt följande:
Vi noterar att ytterligare ett bibliotek läggs ner, denna gång med hänvisning till
den nya skollagens och den nya biblioteksplanens ansvarsfördelning mellan

skola och folkbibliotek där skolan i och med den nya lagen har ansvar för att
erbjuda skolbibliotek.
Det är en ledsam och osolidarisk utveckling av stadens gemensamma
verksamheter om varje nämnd endast ser till sina egna behov. De snäva
budgetramarna gör att man lägger ner verksamhet snarare än satsar, utifrån
motiveringen att det inte är den egna nämndens angelägenhet längre. Det rimmar
illa med stadens nya strukturplan för biblioteken som poängterar att de ska vara
tillgängliga, angelägna och effektiva.
Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) enligt följande:
Vi konstaterar att Kulturskolan med samma budget som 2012 ska bekosta såväl
nya satsningar som löne- och hyresökningar och högre IT-kostnader. Vi förstår
inte hur detta ska kunna ske utan nedskärningar i verksamheten. I planen anges
att man ska försöka reducera lokalkostnaderna och undersöka möjligheter till
annan finansiering. Dessutom kommer man att ”fördjupa arbetet med
intäktsfokus” vilket kan innebära höjda avgifter för barnen. I den strategiska
plan för kulturskolan som presenterades för nämnden under 2012 föreslås en
ökad avgiftsdifferentiering mellan åldrarna, vilket vi tycker är olyckligt.
I Vänsterpartiets förslag till budget för 2013 finns istället medel för att
Kulturskolan ska kunna utvecklas och nå fler barn. Vi anser att det behövs ett
aktivt uppsökande arbete för att motverka segregation inom Kulturskolan. Vi
vill också tillskjuta medel för att kunna sänka avgifterna. Vi anser att på sikt ska
Kulturskolan vara avgiftsfri, liksom grundskolan.
Det vore bättre om den borgerliga majoriteten satsade tid och resurser på att
utveckla kulturskolan än på att utreda en stor och omotiverad omorganisation.
Särskilt uttalande lämnas av Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:
Förvaltningen har haft att förhålla sig till den borgerliga majoritetens av
kommunfullmäktige godtagna budgeten. Utifrån den förutsättningen är
förvaltningens förslag väl genomarbetat. Socialdemokraterna föreslog en i
förhållande till alliansen utökad budgetram för Kulturskolan om 13 mnkr.
Om socialdemokraternas budget varit underlag för förvaltningens förslag skulle
således verksamhetsplanen kunnat förstärkas på en rad områden. Som de givna
ramarna nu ser ut riskerar fokus att hamna på lokalkostnader och intäktsfokus i
stället för utveckling av själva verksamheten.
Resultatbaserad styrning
Den nya resultatbaserade styrningen med ändrat fokus för målgrupperna är
säkert ett bra styrsystem på lång sikt. I stora delar är de nya nämndmålen
ambitiösa och väl genomarbetade, medan de i andra delar är vagt formulerade.
Det nya systemet kommer att kräva stora och delvis nya insatser för mätning och
uppföljning.
Avdelningens uppdrag
Kulturskolan Stockholm bildades 1996 genom en sammanslagning av
Kommunala Musikskolan och Vår teater. Verksamheten har breddats med bland
annat bild & form och dans. När fullmäktige nu beslutat utreda möjligheterna att

dela upp Kulturskolan i en Musikskola och Vår Teater riskeras dels fördelarna
av genreöverskridande verksamhet och dels att de elever vars intresse inriktas
mot bild & form och dans blir utan Kulturskolans möjligheter till skapande på
fritiden. Utredningens målsättning måste vara att alla verksamheter tillgodoses
också i en framtida kulturskola.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

