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Svar på skrivelse om ett öppet debattklimat
på Stadsmuseet
Sammanfattning
Författarna av skrivelsen anser att Stadsmuseet bör tillåta debatter av föreningar
som är motståndare till stadens förslag om Slussen.
Förvaltningens verksamheter upplåter inte lokaler för öppna arrangemang
organiserade av andra än verksamheterna. Föreningar kommer inte heller i
framtiden att på egen hand få organisera offentliga debatter i Stadsmuseets lokaler.

Underlag för beslut
Mats Berglund (mp), Ann Mari Engel (v) och Tomas Rudin (s) har till
Kulturnämnden inkommit med en skrivelse om ett öppet debattklimat på
Stadsmuseet.

Förslag till beslut
Att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

…………………………….
Berit Svedberg
Kulturdirektör

…………………………..
Ann-Charlotte Backlund
Stadsantikvarie

www.stockholm.se
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Bakgrund
Författarna bakom skrivelsen önskar en sammanställning av stadens och museets
syn på hur debatter får anordnas i stadens anläggningar, samt ett svar på frågan om
även föreningar med kritisk syn på stadens förslag till Nya Slussen kommer att få
organisera debatter och liknande evenemang i Stadsmuseets lokaler.

Förvaltningens synpunkter
Stadsmuseets huvuduppdrag är att möjliggöra att alla i Stockholm kan tolka och
omtolka stadens historia. Stadsmuseets publika verksamhet såsom utställningar,
vandringar, visningar och möten kring Stockholm då och nu är ett led i detta.
Stadsmuseet, liksom Kulturhuset och Stadsbiblioteket, har inte ett uppdrag att
upplåta lokaler till öppna möten som arrangeras av andra än respektive
verksamhet eftersom det är viktigt att värna att alla sidor kommer till tals i en
fråga men också av säkerhetsskäl.
Föreningar och ideella organisationer kan hyra/låna lokaler för slutna möten under
förutsättning att arrangemanget inte stör omgivningen och att ingen reklam eller
agitation förekommer utanför hyreslokalen. Det ska också vara tydligt i inbjudan
vem som svarar för arrangemanget. Förvaltningen samverkar ofta med föreningar
och organisationer i arrangemang där förvaltningen tar huvudansvaret för
innehållet.

Debatter om Slussen
Det är riktigt som skrivelsens författare säger att Stadsmuseets ledning har sagt nej
till öppna debatter om Slussen initierade av motståndare till stadens Slussen
förslag. Detta i enlighet med principen ovan att öppna debatter ska vara ett
samarrangemang med berörd verksamhet. Det innebär att föreningar även
fortsättningsvis inte på egen hand kommer att få organisera offentliga debatter i
Stadsmuseets lokaler.
Stadsmuseet har emellertid arrangerat flera öppna samtal och diskussioner om
Slussen i samband med planprocessens samråd.

Bilaga
Skrivelse från Mats Berglund (MP), Ann Mari Engel (V) och Tomas Rudin (S)

Svar på skrivelse om ett öppet debattklimat på Stadsmuseet

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1
SID 3 (3)

Svar på skrivelse om ett öppet debattklimat på Stadsmuseet

