KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-05-21, § 7

Tid

Tisdagen den 21 maj 2013, kl 16.00 – 16.55

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 21 maj 2013

Madeleine Sjöstedt

Tomas Rudin

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Manne Bergström (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Mårten Andersson (V)
Ann Burgess (M)
Tony Nilsson (S)

för Ann Mari Engel (V)
för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Monika Lindh (S)

Ersättare:
Arin Karapet (M)
Lars Jilmstad (M)
Joar Forssell (FP) §§ 1-15, 17-21
Cecilia Önfelt (C)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom §§ 1-16, 20-21
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Patrik Liljegren, Lena Mittal
samt biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.
Under §§ 1-16, 20-21 deltog från kulturförvaltningen: Ann-Charlotte Backlund, David
Jonsson, Marion Hauge Lindberg, Inga Lundén, Nina Röhlcke och Johan Westin samt
personalföreträdaren Gunilla Söderlund (SACO).

§7
Tertialrapport 1 2013 Kulturförvaltningen
Dnr 1.1/2145/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 för 2013 och överlämna
kulturförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen för
beslut.

2

Kulturnämnden beslutar om omslutningsförändringar på 27,9 mnkr och anmäla
detta till kommunstyrelsen.

3

Kulturnämnden beslutar att godkänna ansökan för ytterstadsmedel på 1,7 mnkr
och överlämna ansökan till kommunstyrelsen för beslut.

4

Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 maj 2013.
Sammanfattning
Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen.
Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och
mot verksamhetens mål. Nämnden redogör i tertialrapporten för uppnådda resultat och
analys av verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Tertialrapporten
har tagits fram i enlighet med anvisningar från SLK i ILS-webb. Rapportering till SLK
sker i webben.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M), Mats
Berglund (MP) och Mårten Andersson (V) föreslår (se beslutet).

2)

Tomas Rudin m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
Att nämndmål och indikatorer ändras och vidgas så att de mer stämmer överens
med verkligheten och är fullt ut mät- och uppföljningsbara.
Att målet avseende Stockholmarna är nöjda med kultur- och
idrottsmöjligheterna i Stockholm, anses ej uppfyllt då bl.a.
lokalförsörjningen för mötes-, kultur- och idrottslokaler inte är tillräckligt.
Att utökade öppettider i enlighet med strukturplanen ska gälla alla bibliotek,
inklusive de som majoriteten beslutat lägga ned, till dess de är nedlagda.
Att därutöver anföra följande.
Vi tackar förvaltningen för redovisningen och ett gott arbete hittills under 2013.
De flesta av förvaltningens verksamheter visar prov på goda resultat och den nya
resultatbaserade styrningen med ändrat fokus för målgrupperna verkar i många
stycken möjliggöra att insatserna går att mäta och följa upp. I stora delar är

nämndmålen ambitiösa och väl genomarbetade.
Den sammanfattande analysen reser trots allt ett antal frågor. Förvaltningen har
att rätta sig efter den borgerliga politiken och med det sagt anser vi, tvärtemot
analysen/prognosen, att nämndmål, årsmål och indikatorer inte kommer att
uppnås under året.
Här är några exempel:
Målet Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i
Stockholm. Prognosen är att målet uppfylls helt trots att vi vet att bristen på
lokaler är en av Stockholms stora utmaningar. En lösning man arbetar efter är att
samutnyttja av lokaler dagtid och kvällstid mellan olika förvaltningar och
målgrupper. Det fungerar inte idag. Detta skulle kunna vara en indikator som har
relevans och skulle gå att mäta. Vidare skulle det vara värdefullt att veta hur
indikatorerna Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv och Ungdomars
nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter har mätts.
Särskilt den senare mot bakgrund av att nolltaxeverksamheten får allt mindre
utrymme i stadens samlingslokalverksamhet. Hur mäts målet och hur följs det
upp?
Nämndmålet Stockholmare och besökare har tillgång till och kan delta på lika
villkor i samhällets gemenskap. Målet bedöms uppfyllas helt. Här har
förvaltningen på olika sätt genomfört mätningar, bl.a. genom s.k. Mystery
Visitor vilket sedan följs upp med samtal på arbetsplatserna om hur bemötandet
utvecklas. Gott så, men med de klyftor vi alla ser i samhället idag kan vi
konstatera att målet inte på långt när uppfylls helt.
Nämndmålet Alla i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och av
hög kvalitet är ett mycket lovärt och ambitiöst mål som kan överbrygga en del av
de klyftor vi ser i samhället. Ett gott syfte är en sak, men att målet uppfylls helt
är väl magstarkt.
Generellt bör uppföljningen av den kommunala verksamheten handla mer om
uppnådda resultat och mindre om genomförda aktiviteter. Där passar den nya
resultatbaserade styrningsmodellen väl in. Medborgarnas behov och önskemål
måste vara viktiga utgångspunkter, mål och indikatorer bör i större utsträckning
bygga på vad medborgarna faktiskt tycker om den kommunalt finansierade
verksamheten och inte som idag, med mål, indikatorer och aktiviteter som i
många stycken är irrelevanta och omöjliga att mäta och följa upp.
En högre ambitionsnivå måste till om Stockholm i verkligheten ska kunna leva
upp till målet om en Stad i världsklass där Stockholmarna ska vara nöjda med
kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm och där Stockholmare och besökare
har tillgång till och kan delta på lika villkor i samhällets gemenskap.
När en underfinansierad budget ska räcka till för att säkra tillgängligheten och
generösa öppettider i samband med nya strukturplanen för biblioteken i
Stockholm blir det snarast fokus på effektiviteten. Vi anser att en riktig
bibliotekssatsning på det lokala biblioteket hade varit att öka tillgängligheten,
bl.a. med ökade öppettider – det gäller t.ex. Gamla stans bibliotek som fyller en
viktig funktion till dess ett nytt bibliotek på Slussen är i drift om ca 8 år. Och det
gäller områden där socioekonomiska faktorer t.ex. frågor såsom att öka läsviljan
och utlåningen av böcker är lågt, behov av läxläsningshjälp och spontana besök

är stort och att tillfredställa behovet av en öppen och tillgänglig mötesplats.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framställda förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP),
Maria Braun m.fl. (M), Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson (V).
Reservation

Tomas Rudin m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

