KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-02-07, § 8

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.

§8
Svar på skrivelse om sakfel i underlag inför beslut om kulturstöd
Dnr 6.1/5252/2012
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 januari 2013.
Sammanfattning
Utifrån en skrivelse från Teater Tre rörande två sakfel i kulturförvaltningens underlag
till kulturnämnden inför beslut om kulturstöd, inlämnade Mats Berglund (MP), Ann
Mari Engel (V) Anna-Greta Leijon (S) en skrivelse till kulturnämnden. I denna
skrivelse efterfrågas redogörelse kring kvalitetssäkringen i hanteringen av ansökningar
om kulturstöd.
Detta tjänsteutlåtande beskriver kulturförvaltningens rutiner för hantering av
felaktigheter, klagomålshantering samt kvalitetssäkring i bedömning och hantering av
ansökningar från Stockholms fria kultur- och föreningsliv. Förvaltningen anser att
förvaltningens rutiner och kvalitetssäkring i beredning av kulturstöd svarar till
områdets behov och krav.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl.
(S) och Mats Berglund (MP) enligt följande:
Vi tackar förvaltningen för svaret där vi tolkar det som att enda möjliga väg att
få rättelse om man efter att ha lämnat in ett skriftligt klagomål och fått svar,
fortfarande anser att förvaltningen handlat felaktigt, är via
förvaltningsdomstolen.
Vi konstaterar att det i ett flertal fall har framkommit felaktigheter i underlag i
samband med nämndbehandling som rimligen borde ha rättats till. Dessa
felaktigheter kan förstås ha påverkat referensgruppernas och förvaltningens
bedömningar. En ändring bör ske i klagomålsrutinerna så att beslut som fattats
på felaktiga grunder går att rätta till i efterhand utan att passera
förvaltningsdomstolen. Den servicen bör staden kunna erbjuda. Annars finns en
risk att nämnden tappar förtroendet hos medborgarna.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

