KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-03-11, § 11

Tid

Måndagen den 11 mars 2013, kl 16.30 – 17.50

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 19 mars 2013

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Manne Bergström (M)
Johan Nilsson (M)

för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Birgitta Holm (M)

Ersättare:
Ann Burgess (M)
Arin Karapet (M)
Joar Forssell (FP)
Cecilia Önfelt (C)
Tony Nilsson (S)
Eleonore Eriksson (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom och Ann-Sofi Forsmark
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Mårten Castenfors, Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén och Nina
Röhlcke samt personalföreträdarna Gunilla Söderlund (SACO), Birthe Andersson
(TCO) och biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§ 11
Svar på skrivelse om Stockholmsregionen och samverkansmodellen
Dnr 6.1/1085/2013
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 26 februari 2013.
Sammanfattning
Kulturförvaltningen har idag inget uppdrag i förhållande till samverkansmodellen.
Landstingets roll är central i sammanhanget och förvaltningen anser att om det finns
ett regionalt intresse för en konferens kring samverkansmodellens påverkan vore det
mest lämpligt att initiativet kommer från den regionala nivån.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) 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:
Den borgerliga majoritetens förhållningssätt mot Kultursamverkansmodellen
reser ett antal frågor, har t.ex. den borgerliga majoriteten för avsikt att ansluta
sig längre fram? Ser man några risker med att, som enda region i Sverige, stå
utanför samverkansmodellen?
Nationella kulturpolitiska mål, som både kommuner och landsting ställer sig
bakom, t.ex. ”alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet” kan med starka
regionala kulturverksamheter i högre grad infrias. Risken är stor att Stockholm
halkar efter om vi går miste om statsbidrag och EU-stödd kulturell finansiering
som i sin tur ger ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.
Vi menar att ökad samverkan i länet stärker kulturområdet i sig, både
interkommunalt, men också mellan kulturskapare och civilsamhället i stort.
Vid protokollet
Lena Mittal
Rätt utdraget intygar:
_________________________________

