KULTURFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.1/1434/2013
SID 1 (5)
2013-05-07

KULTURSTRATEGISKA STABEN

Handläggare: Johanna Karlsson
Telefon: 08 508 31 937

Till
Kulturnämnden

KuN 2013-05-21
Nr 9

Remissvar av motion (2013:23) från Mats
Berglund (MP) om kulturhusfilialer
Förslag till beslut
1. Remissvaret godkänns.
2. Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Sammanfattning
Mats Berglund (MP) föreslår att kulturförvaltningen uppdras att ta fram konkreta
förslag på lämpliga platser och former för drift av kulturhusfilialer.
Kulturförvaltningen ser positivt på motionärens ambition att stärka kulturen i
ytterstaden. Förvaltningen anser dock inte att rätt insats för att stärka kulturens
infrastruktur i ett växande Stockholm är att ta fram konkreta förslag på lämpliga
platser och former för drift av kulturhusfilialer. Kulturförvaltningens ambition är
att stärka befintlig infrastruktur med kultur av hög kvalitet och ett ökat samarbete
med lokala kulturaktörer. De satsningar som pågår i ytterstaden i form av
växtplatser, El Sistema och ökad tillgänglighet till kulturstödet är några exempel
på hur förvaltningen arbetar för att stärka kulturlivet i ytterstaden.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Chef
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Underlag för beslut
Motion av Mats Berglund (MP) om kulturhusfilialer den 6 mars 2013, remisstid
15 maj 2013.

UTLÅTANDE
Ärendet/Remissen
Mats Berglund föreslår att kulturförvaltningen uppdras att ta fram konkreta förslag
på lämpliga platser och former för drift av kulturhusfilialer. Motionären menar att
en satsning på lokala kulturhusfilialer i ytterstaden kan möta två av kulturens
utmaningar inför framtiden: Stärka kulturens infrastruktur i syfte att möta ett
växande Stockholm och att ytterstaden halkar efter vad det gäller det offentligt
stödda kulturlivet.
Mats Berglund föreslår att kulturhusfilialer bör ligga organisatoriskt under
Kulturhuset, spegla denna verksamhet och utföras i samverkan mellan kulturskola,
bibliotek, skola, förskola och det lokala kulturlivet.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kulturstrategiska staben i samverkan med Kulturhuset.

Bakgrund
Kulturförvaltningens strategiska arbete i ytterstaden
Kulturförvaltningen arbetar för en god tillgång till kultur i hela staden.
Fokuseringen på Växtplatser för kultur i fem stadsdelar är ett exempel på
förvaltningens strategi att kraftsamla resurser och öka den egna samverkan med
andra kulturaktörer i ytterstaden.
Växtplatserna är pilotverksamheter där förvaltningen arbetar i dialog med
medborgare och i samverkan med kulturaktörer och stadsdelsförvaltningar.
Stadsdelsnämnderna, har enligt sitt reglemente, uppdrag att ta hand om lokal
kulturverksamhet. Kulturförvaltningens samverkan med stadsdelsförvaltningarna
är central för växtplatserna och utvecklingen av kulturens infrastruktur i
stadsdelarna och ytterstaden. Viktiga aktörer i detta strategiska arbete är redan
kulturskola, bibliotek, skola, förskola och det lokala kulturlivet. Inriktningen på att
öka kulturens roll i stadsutvecklingen är också en satsning på att etablera kultur i
ett växande Stockholm.
Under våren och hösten 2013 genomförs en informationsturné om stadens
kulturstöd och på växtplatserna hålls öppna hus. Syftet är att öka andelen
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ansökningar från ytterstaden och att fler stödda projekt kommer ytterstaden till
del. Det strategiska arbetet med kultur och stadsutveckling syftar också till att
synliggöra en bredare del av kulturlivet i Stockholm t ex genom föreningar och
privata initiativ. Kulturförvaltningen arbetar med fokus på att fylla den befintliga
infrastrukturen i ytterstaden med kultur av hög kvalitet och i ökat samspel med
lokala aktörer.
Ett konkret exempel på hur lokala initiativ kan fördela kulturens resurser till
ytterstaden är Skärholmsfestivalen. Föreningen JKS Basket har beviljats
kulturstöd för att tillsammans med Stockholms stadsteater/ Parkteatern och
Skärholmen, Kulturskolan och biblioteket utveckla festivalprogrammet med
högkvalitativ kultur för barn och ungdomar.

Nya riktlinjer för stöd till samlingslokaler och hemgårdar
Kulturförvaltningen kommer under hösten förslå nya riktlinjer för stöd till
samlingslokaler och hemgårdar. För närvarande ligger sexton av
samlingslokalerna i ytterstaden och vissa av dem fungerar redan som eller har
ambitioner att bli lokala kulturhus. I ”översyn av stödsystemet för samlingslokaler
och hemgårdar” är den geografiska spridningen och tillgängligheten för
medborgarna i staden viktiga utgångspunkter för nya riktlinjer. Exempel på en
samlingslokal som har ambitioner och förutsättningar att utvecklas till ett lokalt
kulturhus är Alviks kulturhus. Ett exempel på ett kulturhus som får
samlingslokalstöd är Årsta Folkets Hus.
Kulturhusets uppdrag
Kulturhusets uppdrag är att erbjuda ett brett kulturutbud med hög kvalitet till alla
stockholmare oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund. I detta huvuduppdrag ligger
att tillsammans med personalen på bästa sätt utnyttja lokaler och utrustning i huset
vid Sergels torg. Under senare tid har Kulturhuset påbörjat en uppsökande
verksamhet kallat Kulturhuset Flyger. Det handlar om ungdomsverksamheterna
Lava och TioTretton som bland annat skapat workshops och deltagit i festivaler i
flera ytterstadsdelar.
Den 1 juli sker en organisatorisk förändring genom att Kulturhuset går samman
med Stadsteatern i ett kommunalägt aktiebolag. Samgåendet kan öppna upp för
nya möjligheter att täcka flera geografiska områden, främst genom Stadsteaterns
verksamhet i Skärholmen och Parkteatern.
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Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser inte att etablering av kulturhusfilialer i nuläget är det bästa
sättet att stärka kulturens infrastruktur i syfte att möta ett växande Stockholm och
ytterstadens behov av offentligt kulturstöd.
Kulturförvaltningens inriktning på att öka kulturen i ytterstaden är fokuserat till
olika insatsområden, bland andra:
 Växtplatserna som har sin utgångspunkt i dialogen med medborgarna och
bygger på ökat samarbete mellan egna verksamheter,
stadsdelsförvaltningar och kulturaktörer.
 Ökad tillgänglighet till kulturstödet för nya aktörer i ytterstaden.
 Nya riktlinjer för samlingslokalstödet som gynnar en bättre geografisk
balans.
 El Sistema och t ex Kulturhuset flyger.

Bilaga
Motion av Mats Berglund (MP)

