KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-09-24, § 5

Tid

Tisdagen den 24 september 2013, kl 16.00 – 17.40

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 24 september 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.

§5
Tertialrapport 2 2013 Kulturförvaltningen
Dnr 1.1/2145/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2 för 2013 och överlämna
rapporten med bilagor till kommunstyrelsen för beslut.

2

Kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära
omslutningsförändringar på 7,9 mnkr.

3

Kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering med
2,7 mnkr avseende sammangåendekostnader Kulturhuset Stadsteatern.

4

Kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära en budgetjustering
med -42,9 mnkr avseende kvarvarande budget Kulturhuset.

5

Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 september 2013.
Sammanfattning
Kulturförvaltningens arbete är inriktat på full måluppfyllelse. Det sker i enlighet med
uppgjorda planer och processer såväl internt som i samarbete med det fria kulturlivet
och föreningslivet, andra förvaltningar och bolag. I tertialrapporten rapporteras
avdelningar och stabers uppföljning av åtaganden i relation till nämndmålen.
Kulturhuset ingår i nämndmålen tom sista juni. Rapporten är enligt den nya strukturen
med beskrivning och förväntat resultat hämtat från verksamhetsplan 2013 under
respektive nämndmål. Kommentarerna under respektive mål är bedömningar utifrån
perioden.
Andra tertialen i år har inneburit en stor förändring för Kulturförvaltningen. Per den
sista juni genomfördes sammangåendet mellan Kulturhuset och Stadsteatern. Under
våren har ett intensivt arbete genomförts för att få allt på plats till brytdatumet.
Samarbetsavtal har ingåtts mellan bolaget och Kulturförvaltningen gällande bibliotek
och administration. Syftet med avtalen är att få en långsiktig relation mellan parterna.
Sammangåendeprojektet löper till slutet av 2014. I samband med projektet beräknas
Kulturförvaltningens sammangåendekostnader till 2,7 mnkr och det är främst inom
arkivområdet kostnaderna skapats.
Kulturförvaltningen prognostiserar med ett +/- noll resultat för budgetår 2013 under
förutsättning att äskade medel tillförs.
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 Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:
Vi tackar förvaltningen för redovisningen och ett gott arbete hittills under 2013.
De flesta av förvaltningens verksamheter visar prov på goda resultat utifrån
tertialrapporten och den nya resultatbaserade styrningen där arbetet är inriktat på
full måluppfyllelse.
Generellt anser vi att oavsett om stadens styrelser och nämnder väljer att
redovisa verksamheten i form av målområde, inriktningsmål, verksamhetsmål
och/eller nämndmål måste verksamheten kunna följas upp. Mål som inte är mätoch uppföljningsbara är en dålig värdemätare på utvecklingen i Stockholm.
Följande mål anser vi inte är uppfyllda med vad som redovisas i rapporten:
 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa
 Kulturutövare upplever goda villkor för konstnärlig och kulturell verksamhet
i Stockholm
 Invånare i Stockholm är självförsörjande
 Stockholms livsmiljö är hållbar
 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm
 Alla i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvalitet
 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Målen bör snarare formuleras som utvecklingsuppdrag/områden för en mer
rättvisande bild av utvecklingen i staden.
Vi noterar också att under rubriken Synpunkter och klagomål redovisas att 43 %
är missnöjda med verksamhet/öppethållande. Om man tolkar den siffran på
samma sätt som den måluppfyllelse som rapporten i övrigt redovisar, torde
målen de facto vara ej uppfyllda.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

