KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-06-11, § 7

Tid

Tisdagen den 11 juni 2013, kl 16.30 – 17.30

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 11 juni 2013

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Arba Kokalari (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Salar Rashid (S) §§ 13-16
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Ann Burgess (M)
Lars Jilmstad (M)
Joar Forssell (FP)
Tony Nilsson (S)
Eleonore Eriksson (S) §§ 1-12

för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Maria Braun (M)
för Manne Bergström (M)
för Tomas Rudin (S)
för Salar Rashid (S)

Ersättare:
Cecilia Önfelt (C)
Eleonore Eriksson (S) §§ 13-16
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Mårten Castenfors, Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Lena
Mittal, Nina Röhlcke och Johan Westin samt borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och
biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§7
Remissvar av motion (2013:30) från Mats Berglund (MP) om ett
"Demokratins torg" på Ragnar Östbergs plan
SSA Dnr 1.6-7558/2013
Dnr 1.1/2176/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets och kulturförvaltningens gemensamma
förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar Stadsarkivets och
kulturförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2

Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Stadsarkivets och kulturförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande från den 22 maj
2013.
Sammanfattning
Mats Berglund (MP) har föreslagit att staden ska utreda och skapa ett ”Demokratins
torg” vid Stadshuset för att Stockholmarna där på ett tryggt och tillgänglig sätt ska
kunna möta de folkvalda politikerna.
Kulturförvaltningen anser att det vore positivt att skapa en bättre ordning kring
Stadshuset då demonstrationer och möten hålls där i syfte att komma i kontakt med
stadens politiker. Förvaltningen stödjer därför förslaget att utreda förutsättningarna för
detta. Stockholms stadsarkiv ansluter sig till kulturförvaltningens utlåtande.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M) föreslår
(se beslutet).

2)

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Monika Lindh m.fl. (S) och Mats
Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att godkänna kulturförvaltningens förslag till beslut,
Att därutöver bifalla motionen, samt
Att anföra följande:
Som kulturförvaltningen påpekar så sker ibland demonstrationer vid Stadshuset
som då kan samla flera hundra personer. Ytorna längs Hantverkargatan och
utanför entrén vid Ragnar Östbergs plan är dock idag inte helt lämpade för
sådana sammankomster. Bland annat bör platserna kunna utvecklas för att
säkerställa trygga möten mellan allmänheten och ansvariga politiker, t.ex. för
dialog eller för att överlämna listor över namninsamlingar och liknande.
Vi ansluter oss därför till kulturförvaltningens önskan om en utredning i frågan
enligt kulturförvaltningens och motionärens riktlinjer.

Beslutsgång

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

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Monika Lindh m.fl. (S) och Mats Berglund
(MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

