Kulturnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2013-12-17, § 9

Tid

Tisdagen den 17 december 2013 kl 16.00 – 16.40

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Fredagen den 20 december 2013

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Arba Kokalari (M)
Ida Karlbom (M)
Maria Braun (M)
Manne Bergström (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Salar Rashid (S) §§ 6-18
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Tony Nilsson (S)

för Tomas Rudin (S)

Ewa Carlsson-Hallberg §§ 1-5

för Salar Rashid (S)

Ersättare:
Ann Burgess (M)
Arin Karapet (M)
Joar Forssell (FP)
Cecilia Önfelt (C)
Ewa Carlsson-Hallberg (S) §§ 6-18
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 och Johan Westin samt personalföreträdaren
Gunilla Söderlund (SACO) och borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och
biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.
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§9
Remissvar om Riktlinjer för idéburen stadsförbättring.
Kulturförvaltningen
Dnr 1.1/4321/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 4 december 2013.
Sammanfattning
Stadens riktlinjer för idéburen stadsförbättring är framtagna av
stadsledningskontoret på uppdrag av kommunfullmäktige. Riktlinjerna
ska vara ett stöd i arbetet med att säkerställa att stockholmarnas idéer i
dialog med berörda nämnder och bolag tas tillvara. Riktlinjerna ska
gälla alla stadens nämnder och styrelser.
Kulturförvaltningen anser att riktlinjerna har positiva ansatser och
förvaltningen anser att de är bra.
För att nå stadsledningskontorets ambitioner om idéburen stadsförbättring anser förvaltningen att särskilda resurser och en tydligare
process för dessa ärenden skulle vara bra. Möjligheterna att skapa ett
bra kulturellt innehåll och en konstnärlig gestaltning av de platser i
staden som kan bli aktuella för förbättringar är en avgörande faktor om
insatserna ska bli framgångsrika.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Arba Kokalari m.fl.
(M), Monika Lindh m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår
(se beslutet).

2)

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att godkänna förvaltningen förslag till remissvar
att tillägga att systemet med medborgarförslag i
stadsdelsnämnderna ska uppmärksammas i stället för att
implementera nya modeller.
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Förvaltningen konstaterar att särskilda resurser och en tydligare
process för dessa ärenden skulle vara bra. Vi tror att det är en
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förutsättning för framgång i ambitionen att få till stånd idéburen
stadförbättring i dialog med medborgarna, en tanke som vi
stödjer till fullo. Vi vill också påpeka att det redan finns ett
forum för denna i och med stadsdelsnämndernas system med
medborgarförslag.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt
m.fl. (FP), Arba Kokalari m.fl. (M), Monika Lindh m.fl. (S) och Mats
Berglund (MP).
Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:
Miljöpartiet har ofta återkommit till vikten av att tydligare
involvera stockholmarna i hur vi ska utforma och använda
stadsrummet. Det är roligt att det nu kommer en sådan idé även
från stadsledningens håll. För den fortsatta hanteringen och
implementeringen av ”Idéburen stadsförbättring” bör tidigare
idéer, förslag och metoder kring hur medborgare kan involveras
bättre tas tillvara. Nedan listas några av de motioner som
miljöpartiet lagt i ämnet som bör beaktas:
-

ti n
m r dslag mellan politiker och
medborgare
Motion (2
m förbättrade dem ratis a pr esser i
den fysiska planeringen av Stockholm
ti n
m n a nst t r i stadsmil ön
Motion (2012:37) om en mer positiv attityd till gatukonst
och graffiti
ti n
m ett ”Demokratins torg” på Ragnar
Östbergs plan.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:
Drottninggatan 30
Box 16113
103 22 Stockholm
www.stockholm.se/kulturforvaltningen
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