KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-02-07, § 19

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.

§ 19
Information och övriga frågor
Ändrad sammanträdesdag till den 11 mars 2013 kl. 16.30
Datum för kulturnämndens sammanträde i mars behöver flyttas från tisdagen den 12
mars 2013 till måndagen den 11 mars 2013.
Beslut

Kulturnämnden beslutar att ändra sammanträdesdagen från den 12 mars till den 11
mars 2013 kl. 16.30.
Information från förvaltningarna
Informationen om Kulturskolans verksamhetsplan 2013 kommer att ges vid ett senare
tillfälle.
Mårten Castenfors informerar om Liljevalchs olika utställningar under 2013.
Anna Klynning informerar om kommunikationsstabens arbete under 2013 som främst
inriktas på ”Kultur för alla”.
Lennart Ploom informerar om att med anledning av att Stockholms bygglovritningar
blivit en del av världsarvet kommer det den 14 mars att komma ut fem frimärken med
motiv av bygglovritningar.
Berit Svedberg informerar om att Kulturnatten den 20 april sammanfaller med firandet
av Stockholms kommunfullmäktige 150 år.
Inkomna skrivelser
Anmälan görs av inkomna skrivelser till kulturnämnden enligt följande:
1

Kunskapen om kulturskolan hos barn och unga, från Ann Mari Engel (V), Tomas
Rudin (S) och Mats Berglund (MP), dnr 3.4/1084//2013

2

Att öka antalet teaterbesök i skolan, från Ann Mari Engel (V), dnr 1.1/1083/2013

3

Att hålla bra skolbibliotek i alla skolor, från Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin (S)
och Mats Berglund (MP), dnr 3.4/1081/2013

4

Volontärers roll inom kulturarbetsmarknaden, från Ann Mari Engel (V), dnr
1.1/1080/2013

5

Stockholmsregionen och samverkansmodellen, från Ann Mari Engel (V), Tomas
Rudin (S) och Mats Berglund (MP), dnr 6.1/1085/2013

6

Nedläggning av bibliotek, från Ann Mari Engel (V) och Tomas Rudin (S), dnr
3.4/1082/2013.

Beslut

Kulturnämnden överlämnar skrivelserna till kulturförvaltningen för beredning.
Övriga frågor
1

Ann Mari Engel (V) ställer en fråga om fackförhandlingar sker med anledning
av sammanslagningen av Kulturhuset och Stockholms Stadsteater AB. Berit
Svedberg informerar om att en projektorganisation är bildad med representanter
både från Stadsteatern och kulturförvaltningen. Information ges regelbundet till
alla berörda fackliga organisationer via ordinarie samverkansorgan. När det
gäller förhandlingar om den s.k. inrangeringen så är det Stadsteatern och Svensk
Scenkonst som förhandlar med Teaterförbundet.

2

Mårten Andersson (V) ställer en fråga om tidtabell för öppning och stängning av
biblioteket i Gamla Stan. Inga Lundén informerar om att det ännu inte finns
någon tidplan men att förvaltningen återkommer till nämnden så snart det finns
en.

3

Mårten Andersson (V) ställer en fråga om öppettiderna på biblioteket vid
Telefonplan. Inga Lundén informerar om att arbete pågår för att öppettiderna ska
kunna svara mot intentionen i strukturplanen, dvs. öppet minst 4 dgr/vecka och
en av dessa antingen lördag eller söndag.

4

Salar Rashid (S) ställer en fråga om att det är trångt på Bredängs bibliotek. Inga
Lundén informerar om att grunden för att flytta till lokalerna var
tillgängligheten. Att det är trångt känns bra eftersom biblioteket då är uppskattat.

5

Mats Berglund (MP) ställer frågan om det kommer en översyn av öppettiderna
på biblioteken generellt. Inga Lundén meddelar att detta pågår. Se svar på fråga
tre.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

