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Ann Mari Engel

Rasmus Jonlund
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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.

§ 19
Effektivisering av kulturförvaltningens administrativa lokaler - flytt till
Rinkeby. Inriktningsbeslut
Dnr 2.2/2335/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Maria
Braun m.fl. (M):
1

Kulturnämnden godkänner förvaltningens utredning och att vidare planering
sker gällande lokalflytt av förvaltningens centrala administration m.m. från
Stockholms innerstad till Rinkeby.

2

Att därutöver anföra.
Flytten av kulturförvaltningens centrala administration m.m från nuvarande
lokaler på Drottninggatan respektive Odenplan innebär att omkring 120 nya
arbetsplatser skapas i Rinkeby. Det huvudsakliga motivet till flytten, liksom
flytten av andra centrala administrationen, från innerstaden till ytterstaden är att
stadens funktioner ska finnas i hela staden. På så sätt stärks även den lokala
arbetsmarknaden och den lokala köpkraften i hela staden. Att byta dyrare lokaler
mot billigare möjliggör även en förbättrad hushållning med skattebetalarnas
pengar genom att en flytt möjliggör att anslag kan läggas på verksamhet istället
för lokalkostnader. Det är ytterst angeläget att flytten sker så snabbt som möjligt
och att kulturförvaltningen har som mål att genomföra denna innan sommaren
2014.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 11 september 2013. Kulturförvaltningen
föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Kulturnämnden godkänner att utredning och vidare planering sker gällande
lokalflytt av förvaltningens centrala administration m.m. från Stockholms
innerstad till Rinkeby.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade under januari 2013 om inriktning för effektivisering av
stadens administrativa lokaler. Beslutet innebär att flytta centralt belägna förvaltningar
och bolag från innerstad till ytterstad, vilket förväntas öka efterfrågan på lokala
tjänster och skapa arbetstillfällen i det lokala näringslivet. Fler arbetsplatser i en
stadsdel förväntas också leda till ökad trygghet i området.
På kommunstyrelsens uppdrag har stadsledningskontoret sett över stadens
lokalkostnader tillika innehav. Besparingspotentialen inom lokalområdet bedöms som
relativt stor och kontoret anser att resurser kan frigöras till stadens prioriterade
verksamheter istället för att lägga medel på lokalhyror.
Stadsledningskontoret har föreslagit en rad lokalförändringar som berör ett flertal
nämnder och bolagsstyrelser med administrativa verksamheter förlagda i innerstaden.
För kulturnämndens del föreslås att förvaltningskontoret lokaliseras till Järvafältet,
dels mot bakgrund av att nämnden betalar den högsta hyran/kvm av samtliga nämnder
för de lokaler som förhyrs vid Drottninggatan, dels då kontoret anser att
kulturförvaltningen inte har ett absolut behov av ett innerstadsläge, samt att
Norrmalms stadsdelsförvaltning, som har stort behov av nya, billigare lokaler i centralt

läge, föreslås lokaliseras till de administrativa lokaler som nämnden hyr vid
Odengatan. Kulturförvaltningen har under våren fått en inbjudan från Familjebostäder
om samlokalisering med bolagets områdeskontor i gemensamma lokaler i Rinkeby.
En övergripande planering har inletts med syfte att grundligt utreda de lokalmässiga
och ekonomiska förutsättningarna. Vidare avser förvaltningen analysera
konsekvenserna och effekterna, både ur ekonomiskt och verksamhetsmässigt
hänseende och utifrån aspekten resurseffektivitet att flytta den centrala
administrationen från Drottninggatan och Odengatan till Rinkeby. Planerings- och
förändringsprocessen har inletts och förankringsarbetet har startat hos berörd personal
i syfte att skapa god förståelse och incitament för aktivitetsbaserade arbetsplatser och
för nya arbetssätt. Utrednings- och detaljplaneringsfasen beräknas pågå fram till
februari/mars månad 2014 och ett genomförandeärende med ett förslag till planlösning
och ekonomiska förutsättningar i detalj kommer att presenteras för nämnden i ett
genomförandeärende under mars månad 2014.
En eventuell flytt beräknas kunna ske efter sommaren och tidigast under augusti
månad 2014.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) föreslår (se beslutet).
Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund
(MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förslag från Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl.
(M).
Reservation

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

Cecilia Önfelt (C) instämmer i förslag till beslut från Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och
Maria Braun m.fl. (M).

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:
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