KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-05-21, § 8

Tid

Tisdagen den 21 maj 2013, kl 16.00 – 16.55

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 28 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).

§8
Remissvar av motion (2013:15) från Salar Rashid (S) om Vårbergstoppen
- Stockholms nya amfiteater
Dnr 1.1/1433/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 maj 2013.
Sammanfattning
Salar Rashid (S) har föreslagit att staden ska utreda förutsättningarna att etablera en
större utomhusscen på Vårbergstoppen. Berget består av schaktmassor, anlades 196580 och har en utformning som minner om en amfiteater. Motionären menar att en
sommarscen här skulle kunna ge kulturen i ytterstaden ett lyft.
Kulturförvaltningen ser positivt på ambitionen att utveckla kulturlivet i ytterstaden och
arbetar idag aktivt med fem utvalda stadsdelar där; Bredäng, Farsta, Husby,
Skärholmen och Tensta. Det finns ett behov av nya kulturella strukturer i ett
Stockholm som växer, men förvaltningen anser inte att en amfiteater på
Vårbergstoppen är prioriterad. Enligt förvaltningens bedömning är det inte lämpligt att
skapa en scen utan att också väga in frågan om den långsiktiga verksamhetens drift
och finansiering. Mot den bakgrunden finner förvaltningen inte att det är motiverat att
närmare utreda förutsättningarna för att etablera en scenanläggning på
Vårbergstoppen.
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)

Tomas Rudin m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att
Att

bifalla motionen
därutöver anföra

Den utveckling som sker idag där konsumtion och skapandet av kultur och konst
håller på att bli en av vår tids tydligaste klassmarkörer är oroväckande.
Dessutom produceras och konsumeras kultur i större utsträckning innanför än
utanför tullarna. Det finns några få kulturinstitutioner ute i stadsdelarna, t.ex.
Tensta Konsthall, Fria teatern i Högdalen och Stadsteatern i Skärholmen. Vi
behöver fler ”kulturinstitutioner” likt dessa, som lyfter och formar stadsdelarnas
identitet utanför tullarna till det bättre. En amfiteater i Vårberg skulle kunna vara
en sådan satsning.
Vi instämmer med förvaltningen att staden gör en insats i ytterstadens kulturella
infrastruktur genom den pågående processen vid fem s.k. Växtplatser för kultur där
också nya former för samverkan och nya metoder för stadsutveckling prövas. Denna

insats är viktig och spännande men utesluter inte att andra insatser, idéer och förslag
prövas. Det ena bör och ska inte utesluta det andra.
Enligt förvaltningens bedömning är det inte lämpligt att skapa en scen utan att också
väga in frågan om den långsiktiga verksamhetens drift och finansiering, därom är vi
inte överens.
Det finns många scener i staden där driften inte bekostas av kulturförvaltningen,
t.ex. i Årsta och i Vitabergsparken. I samverkan med stadsdelen bör
kulturförvaltningen utreda förutsättningarna för att etablera en scenanläggning för
utomhusevenemang likt en amfiteater, i Vårberg.

3)

Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson (V) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt följande:
att tillstyrka motionen
att anföra följande
Den kulturella segregationen i Stockholm växer. Vi instämmer med motionären i
att det behövs fler kulturinstitutioner i olika delar av staden. Det har under de
senaste åren framförts många förslag från oppositionen till satsningar i olika
förorter. Samtliga har avslagits av majoriteten, med hänvisning till framtida
projekt och tidsbegränsade ytterstadssatsningar.
Vi tycker att man i stället i största möjliga utsträckning bör ta tillvara befintliga
lokala initiativ. Vi anser att en internationell gästspelscen i Hjorthagen knappast
kan ersätta en amfiteater i Vårberg, som också har en helt annan målgrupp.
Därför anser vi att frågan om möjligheterna att anlägga en ny scen i Hjorthagen
bör utredas.

Beslutsgång

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

Tomas Rudin m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson (V) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal
Rätt utdraget intygar:
_________________________________

