KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-05-21, § 9

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).

§9
Remissvar av motion (2013:23) från Mats Berglund (MP) om
kulturhusfilialer
Dnr 1.1/1434/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.

2

Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 maj 2013.
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.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

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

2)

Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson (V) föreslår att kulturnämnden
beslutar
att bifalla motionen,
att därutöver anföra följande:
Stadsbiblioteket med dess filialer har sedan 1920-talet utgjort en stomme i den
offentligt drivna kulturverksamheten i Stockholm. Under efterkrigstiden
utökades infrastrukturen med barnteatrar (Vår teater) och musikskolor. När nu
Stockholm växer mycket fort och går mot att bli en miljonstad är det hög tid att
fundera på hur vi kan stärka den offentligt drivna infrastrukturen för kulturlivet i
Stockholm ytterligare. Nya idéer, och nya strukturer behövs samtidigt som vi
inte får glömma att fortsätta utveckla de viktiga institutioner vi redan har.
På samma sätt som Stadsbiblioteket driver verksamhet över hela staden genom
sina filialer, bör Kulturhuset driva verksamhet, inte bara vid Sergels torg utan

över hela staden. Steg för att förverkliga kulturhusfilialer har redan tagits genom
att låta kulturskolan, biblioteket och skolor samverka för att skapa lokala
kulturkluster. Den utvecklingen bör fortsätta men även förstärkas genom att
Kulturhuset kopplas in för att driva sin typ av verksamhet.
I motionen föreslås att staden via Kulturförvaltningen i ett första steg etablerar
lokala kulturhus i de tre stora ytterstadscentrumen: Farsta, Skärholmen och
Kista. På alla dessa tre platser finns idag stora incitament för ett starkare
kulturliv samtidigt som staden redan har etablerat möjligheter för kulturhus: i
Farsta genom lokalsamverkan mellan kulturskolan, biblioteket och en friskola; i
Skärholmen genom att Kulturhuset under hösten etablerar sig lokalt via
Stadsteaterns verksamhet; i Kista genom det genomförandebeslut om Kista nya
bibliotek som nu föreligger Kulturnämnden.
Kommunala kulturhusfilialer får dock inte minska incitamentet att skapa fria
kulturhus över hela staden. Ett mycket bra exempel på ett starkt lokalt kulturhus
finns i de planer som Studiefrämjandet tagit fram med finansiering från
Kulturförvaltningen kring den gamla brandstationen i Midsommarkransen:
”Mötesplats Brandstationen”.
Beslutsgång

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

Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson (V) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

