KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-03-11, § 12

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.

§ 12
Översyn av stödsystemet för samlingslokaler och hemgårdar
Dnr 6.1/5248/2012
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
1

Översynen godkänns.

2

Kulturförvaltningen ges i uppdrag att, med utgångspunkt i översynen,
återkomma till nämnden med förslag till riktlinjer för ett nytt stödsystem för
samlingslokaler och hemgårdar.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 februari 2013.
Sammanfattning
Översynen redovisar viktiga förutsättningar för de lokalförvaltande organisationerna
och de omvärldsfaktorer som påverkar utformningen av ett långsiktigt hållbart
kommunalt stödsystem. Här nämns till exempel hyresutvecklingen, investeringsbehov
och bokningsadministration.
Studiens överväganden tar sin utgångspunkt i de lokalförvaltande organisationernas
roller i ett växande Stockholm och att stadens kulturpolitiska strukturer behöver
anpassas till de omvärldsförändringar som sker samt stockholmarnas kultur- och
mötesvanor. Det innebär fokus på verksamheter som har ett stort lokalt värde för
medborgarna mätt i termer av utbud, kvalitet och tillgänglighet. Ett nytt stödsystem
bör premiera verksamheter som når fler besökare och deltagare, utvecklar
arrangörskapet och skapar nya intäkter. Förmågan till självfinansiering bör premieras
och stödet bygga på lokalhållarens hela verksamhet, inklusive dess sociala betydelse.
Mot bakgrund av stödmottagarnas varierande ekonomiska och verksamhetsmässiga
förutsättningar förespråkas ett flexibelt stödsystem som också ger möjlighet att stödja
nya lokalhållare.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) föreslår
(se beslutet).

2)

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
följande:
Att delvis godkänna förslaget till översyn
att ändra fokus för utredningen enligt nedanstående synpunkter
Vi välkomnar en utredning av stödet till stadens samlingslokaler. Vi instämmer i
att huvudmotivet för stadens stöd till lokalförvaltande organisationer är att
tillgodose föreningslivets, kulturlivets och stockholmarnas behov av lokaler för
att förverkliga demokratiska mål i samhället. Vi ser fram emot utformningen av
ett långsiktigt och förutsägbart stöd. Vi instämmer dock inte i det fokus som
översynen har på prioritering att utveckla arrangörskap och skapa nya intäkter

och att förmågan till ökad självfinansiering bör premieras.
Utvecklingen av tillgången på samlingslokaler i Stockholm är dyster. Från 78
samlingslokaler år 1972 är de nu nere i 18 sammanlagt i hela Stockholm. Dessa
får via kulturförvaltningen ett ekonomiskt stöd, som dock urholkats ordentligt
under de senaste åren. Det sammanlagda stödet i kronor har inte ökat sedan
2007, vilket i realiteten innebär en stor minskning. Samtidigt möter lokalerna
ständigt stigande hyresnivåer. Ännu större ökningar av lokalkostnaderna är att
vänta, enligt förvaltningens utlåtande. Staden sätter marknadshyror på sina egna
fastigheter, vilket medför att föreningslivet inte har råd att hyra in sig där. Vi
anser att staden ska sluta leka marknad med sig själv. Vänsterpartiet har i flera år
krävt ett nytt system för hyressättning av stadens egna lokaler för kulturell och
social verksamhet, som innebär att man endast tar ut en brukshyra.
Vänsterpartiet efterlyser en plan för att öka antalet fastigheter med
mötesverksamhet i Stockholm. Ett riktmärke bör vara att det ska finnas en
möteslokal i varje stadsdelsområde med för föreningslivet överkomliga priser.
Vi anser att kulturförvaltningen bör få i uppdrag att utreda hur föreningar i
staden på ett enkelt sätt ska kunna få tillgång till olika lokaler som staden
disponerar. Det handlar inte bara om de föreningsdrivna lokalerna utan om
många andra lokaler som staden disponerar genom t.ex. bostadsbolag, skolor och
förvaltningar.
Staden ska också inventera och prioritera upprustning av de befintliga
samlingslokalerna i Stockholm, för vilket vi har avsatt medel för i stadens
investeringsbudget.
Den kommande utredningen bör således fokusera på att utöka antalet
samlingslokaler och mötesplatser i staden, som ska vara tillgängliga till en
överkomlig kostnad för både barn, unga och vuxna för förenings- och
kulturverksamhet.
3)

Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt följande:
Att delvis godkänna förslaget till översyn
att ändra fokus för utredningen enligt nedanstående synpunkter
Vi välkomnar en utredning av stödet till stadens samlingslokaler. Vi instämmer i
att huvudmotivet för stadens stöd till lokalförvaltande organisationer är att
tillgodose föreningslivets, kulturlivets och stockholmarnas behov av lokaler för
att förverkliga demokratiska mål i samhället. Vi ser fram emot utformningen av
ett långsiktigt och förutsägbart stöd. Vi instämmer dock inte i det fokus som
översynen har på prioritering att utveckla arrangörskap och skapa nya intäkter
och att förmågan till ökad självfinansiering bör premieras.
Den kommande utredningen bör således fokusera på att utöka antalet
samlingslokaler och mötesplatser i staden, som ska vara tillgängliga till en
överkomlig kostnad för både barn, unga och vuxna för förenings- och
kulturverksamhet.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och

finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria
Braun m.fl. (M).
Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

