KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-09-24, § 8

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.

§8
Remissvar av motion (2013:55) från Ann Mari Engel och Sebastian
Wiklund (båda V) om satsning på samlingslokaler och mötesplatser som
en del av yttrandefriheten i staden
Dnr 1.1/3095/2013
SSA Dnr 1.6-10624/13
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens och Stadsarkivets gemensamma
förslag:
1. Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens och Stadsarkivets
gemensamma tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och Stadsarkivets gemensamma tjänsteutlåtande från den
11 september 2013.
Sammanfattning
Detta är ett gemensamt remissvar av kulturförvaltningen och Stockholms stadsarkiv.
Motionen föreslår satsningar på samlingslokaler och mötesplatser i syfte att stärka
yttrandefriheten i staden. Bland förslagen märks etablering av minst en samlingslokal i
varje stadsdelsområde, att staden aktivt använder sitt fastighetsinnehav för att skapa
flera mötesplatser, en ny princip för hyressättning av samlingslokaler i stadens ägo,
samt att kulturförvaltningens bidragssystem ses över.
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet redogör i sitt svar för det nuvarande stödets
utformning och inriktning. Förvaltningarna pekar också på att kulturförvaltningen i
mars 2013 lagt fram en översyn av stödet till de lokalförvaltande organisationerna som
ska resultera i ett förslag till nya riktlinjer under hösten 2013. När det gäller övriga
sakfrågor så anser inte förvaltningarna att samlingslokalernas närvaro i stadsdelarna
behöver regleras på det sätt som motionärerna föreslår eller att frågan behöver utredas.
Förvaltningarna ser i likhet med motionärerna problem med stora framtida
hyresökningar och välkomnar en gemensam hyresprincip för de kommunala
hyresvärdarna som beaktar detta.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats
Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
1 att tillstyrka motionen
2 att i övrigt anföra
Frågan om samlingslokaler och mötesplatser är en mycket strategisk fråga för
staden. I ett annat ärende behandlas ett förslag från kulturförvaltningen till nytt
stödsystem. Detta öppnar för att stödet sprids till många olika ”lokalhållande
organisationer” vilket gör frågan om stadens ansvar för tillgång till en

infrastruktur av samlingslokaler ännu mer angelägen. Vi anser att staden aktivt
bör undersöka lämpliga lediga lokaler, permanenta eller tillfälliga, i sitt
fastighetsinnehav som kan upplåtas till liten kostnad för stadens föreningsliv.
Vi konstaterar att kulturförvaltningen instämmer i behovet av en översyn av
hyressättningssystemet. De aviserade hyreshöjningar som staden kommer att
göra från 2016, med hänvisning till sin egen tolkning av den nya lagen om
allmännyttiga kommunala aktiebolag, gör det än mer angeläget att hitta ett nytt
system för hyressättningen i kommunens egna fastigheter. Detta har
Vänsterpartiet föreslagit i budgeten i många år.
Hänvisning till att samlingslokalerna bör uppmanas till ökad självfinansiering
strider delvis mot tanken på allas tillgång till mötesplatser till rimlig kostnad.
Man måste ju då i stället hyra ut till privata och kommersiella tillställningar.
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.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

