KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-06-11, § 12

Tid

Tisdagen den 11 juni 2013, kl 16.30 – 17.30

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 18 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.

§ 12
Svar på skrivelse om ett öppet debattklimat på Stadsmuseet
Dnr 1.1/1524/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 april 2013.
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.
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) och Mats Berglund (MP) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt följande:
1 Att godkänna svaret
2 Att uppmana Stadsmuseet att följa sin vision och öppna upp för fler
stadsmiljödebatter
Stadens hållning i fråga om debatter på Stadsmuseet – i synnerhet kring Slussens
utformning – har på senare år upplevts av många som alltför snäv och
otillåtande. Stadsmuseet har en tradition av att vara ett forum för öppen debatt
kring stadsutvecklingsfrågor där många röster fått komma till tals, inte bara den
röst som stadens styrande politiker för tillfället har.
När nu Projekt Slussen ska inrymma sin Slussenutställning inom Stadsmuseet är
det därför mycket viktigt att Stadsmuseet ser till att även föreningar med kritisk
syn på stadens förslag till Nya Slussen kommer att bli inbjudna till, och själva
vara med och utforma, debatter och liknande evenemang i Stadsmuseets lokaler.
Därutöver bör Stadsmuseet ges möjlighet att utforma ett levande "urbant
centrum" för lärande, debatt och andra aktiviteter kring Stockholms historiska
och framtida utveckling.

3) Monika Lindh m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att nämnden bifaller skrivelsen

Att därutöver anföra följande.
Att öppna upp Stadsmuseet för att säkerställa en öppenhet i debatten om
Stockholms utveckling är en rimlig och nödvändig åtgärd för att stärka den
demokratiska infrastrukturen i en tid då staden snarare står för avveckling och
avknoppning än utveckling.
Stadsmuseets vision är:
Hos oss möts stockholmarnas berättelser om huvudstaden
Hos oss möts stockholmarna för att diskutera samtiden och de historiska
perspektiven i huvudstaden. Stadens invånare har en självklar del i vad vi
berättar och hur vi gör det.
Vi tar ställning med kunskap och lekfullhet
Vi vågar ta ställning och gå utanför det förväntade. Vi förmedlar stora frågor
med kunskap och nya infallsvinklar och har samtidigt nära till skratt. Med oss
blir man både förvånad, förargad och förtjust.
Vi ger en engagerande helhetsupplevelse
Vi vill engagera och ge en helhetsupplevelse där alla delar spelar en viktig roll.
Tillsammans inspirerar vi till att se huvudstaden med nya ögon.
Dessutom skriver förvaltningen att 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.
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) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Monika Lindh m.fl. (S) reserverar sig mot förslaget med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

