KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-09-24, § 12

Tid

Tisdagen den 24 september 2013, kl 16.00 – 17.40

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 1 oktober 2013

Ann Mari Engel

Rasmus Jonlund

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Manne Bergström (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Joar Forssell (FP)
Johan Nilsson (M)

för Madeleine Sjöstedt (FP)
för Vakant (M)

Ersättare:
Arin Karapet (M)
Lars Jilmstad (M)
Cecilia Önfelt (C)
Tony Nilsson (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Lena Mittal och Johan Westin
samt borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och biträdande borgarrådssekreteraren
Anders Gustafsson från roteln.

§ 12
Svar på skrivelse om att utreda det ökade behovet av dans- och
idrottslokaler i Stockholm och samordna resurserna
Dnr 1.1/2592/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 september 2013.
Sammanfattning
Tomas Rudin (S), Emilia Bjuggren (S), Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson
(V) har i en gemensam skrivelse tagit upp bristen på lokaler och bett om en
redovisning av hur samverkan mellan stadens förvaltningar sker i syfte att uppfylla det
övergripande målet att alla i Stockholm ska kunna vara fysiskt aktiva. Insatser i syfte
att informera stockholmare och föreningsliv om tillgången på lokaler efterfrågas,
liksom information om hur samutnyttjande av lokaler sker. Som en bakgrund tar de
upp stadens Idrottspolitiska program 2013-2017 samt kommunfullmäktiges mål 1.6
Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.
Kulturförvaltningen bedömer att insatser för ökad samordning och förbättrad
information när det gäller stadens lokaler är viktiga. Förvaltningen arbetar aktivt med
att utveckla båda dessa områden, på egen hand och i samarbete med andra.
Kulturskolans öppna hus, e-tjänster, stöd för att stärka infrastrukturen inom barn- och
ungdomskulturområdet samt det nätverk som idrottsförvaltningen kommer att etablera
är exempel på olika komponenter i arbetet.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl.
(S) och Mats Berglund (MP) enligt följande:
Vi tackar för svaret från förvaltningen som redogör för de insatser som görs från
flera av stadens förvaltningar och andra aktörer för ett ökat användande av dansoch idrottslokaler och också synliggörandet av dessa. Det nätverk som omnämns
där samtliga stadsdelsförvaltningar, utbildningsförvaltningen,
kulturförvaltningen och eventuellt också privata aktörer kommer att ingå för
ökad fysisk aktivitet är ett bra sätt att hålla frågan om lokalbristen i staden
aktuell och vidta åtgärder för att lösa den. Vi ser fram emot ett resultat där
framförallt stadens barn och unga också själva upplever att det är en god tillgång
på lokaler och möjligheter till idrott, dans och rörelse.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

