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§1
Justering av dagens protokoll
Beslut

Kulturnämnden utser vice ordföranden Rasmus Jonlund (FP) att
tillsammans med ordföranden Roger Mogert (S) justera dagens
protokoll.
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§2
Anmälan av justerat protokoll
Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 3/2015
från nämndens sammanträde den 20 maj, som justerats den 3 juni.
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§3
Anmälningsärenden
Dnr 1.1/31/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Anmälan görs av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar
b) Anmälan av protokoll Rådet för Funktionshinderfrågor 201505-12
c) Anmälan av protokoll Kulturmiljöutskottet 2015-04-08 och
2015-05-11
d) Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation
e) Månadsrapport Stadsarkivet maj
f) Anmälan av Arkivutskottsprotokoll 2015-06-04
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§4
Yttrande över revisorernas årsrapport 2014 avseende
Stadsarkivet
Dnr. 1.4-7614/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:
- att godkänna Stadsarkivets yttrande över revisorernas
årsrapport 2014 och överlämna det till revisionskontoret

Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2015-05-26.
Sammanfattning
Stadens revisorer har avslutat sin granskning av kulturnämndens
verksamhet avseende Stadsarkivet för år 2014. Granskningen är
uppdelad i tre områden och visar att Stadsarkivet uppfyller alla
områden på ett tillfredställande sätt. Verksamhetens har bedrivits på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
den interna kontrollen är tillräcklig och bokslut och räkenskaper är
rättvisande. Stadsarkivet instämmer i de synpunkter som
revisionskontoret redovisar i rapporten och följer revisorernas
rekommendationer.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt Stadsarkivets förslag till beslut (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag.
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§5
Yttrande över revisorernas årsrapport 2014 avseende
kulturförvaltningen
Dnr 1.1/5402/2014
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
- att förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns och överlämnas till
revisionskontoret som svar på årsrapport 2014.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-05-05.
Sammanfattning
Revisorerna för kulturnämnden har avslutat revisionen av nämndens
verksamhet avseende kulturförvaltningen under år 2014. Den årliga
revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom
verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi, intern kontroll och
bokslut och räkenskaper. Revisionskontorets granskning visar att
verksamheten i all väsentlighet har bedrivits på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Kulturförvaltningen
instämmer i huvudsak i de synpunkter som revisionskontoret redovisar
i rapporten.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt kulturförvaltningens förslag till beslut (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens
förslag.
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§6
Remissvar på motion från Erik Slottner (KD) om
införande av Servicegaranti
Kuf dnr. 1.1/1132/2015
SSA dnr. 1.6-7652/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens och Stadsarkivets
förslag:
- att som svar på remissen överlämna kulturförvaltningens och
Stadsarkivets utlåtande.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och Stadsarkivets gemensamma tjänsteutlåtande
från 2015-05-05
Sammanfattning
I en motion (2015:2) om införande av servicegaranti föreslås att staden
inför en servicegaranti för företag och medborgare där staden ger
ekonomisk kompensation om garantin inte uppfylls.
För att säkerställa god service och att tjänster levereras på tid utfärdar
Kulturförvaltningens avdelningar servicegarantier och arbetar efter
rutiner som är kopplade till kvalitetsgarantier. Synpunkter och
klagomål från medborgare och företag besvaras och besked lämnas
inom fastställda tidsramar. Regelbunden uppföljning och
helhetsbedömning av inkomna synpunkter och klagomål görs och
redovisas i bland annat förvaltningens månads- och tertialrapporter.
Att ta fram system för att ekonomiskt värdera eventuella brister i
Kulturförvaltningens tjänster är komplicerat och Kulturförvaltningen
bedömer att möjligheten att nå de övergripande verksamhetsmålen blir
bättre om resurser används till att bygga ut och ytterligare förbättra
service och uppföljning av levererade tjänster än att betalas ut som
ekonomisk kompensation.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt kulturförvaltningens förslag till beslut (se
beslutet).
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att som svar på remissen anföra följande
Det är viktigt att kommunala förvaltningar tillhandahåller
service till medborgarna snabbt, effektivt och pålitligt. Vi
ställer oss positiva till intentionen i motionen att göra det
tydligare för medborgarna vad man har rätt att förvänta sig och
inom vilken tid.
Som motionären anför finns servicegarantier av olika slag i ett
flertal kommuner. Det finns ingen enhetlig modell, utan de
varierar från att täcka flera områden till att bara gälla ett visst
område, till exempel bygglov. Även frågan om sökandens rätt
till ekonomisk kompensation vid utebliven eller försenad
service behandlas olika i olika kommuner.
Detta talar för att frågan bör utredas ytterligare, i den riktning
som motionen pekar, för att klargöra vilka områden som skulle
lämpa sig för en servicegaranti och vilka tidsfrister och övriga
åtaganden som är lämpliga och realistiska.
Vi ser alltså gärna att behandlingen av motionen resulterar i att
frågan om servicegaranti utreds vidare, med sikte på att
förutsägbarheten och rättssäkerheten hos stadens leverans av
service till medborgarna förbättras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt kulturförvaltningens och Stadsarkivets förslag.
Reservation

Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Sophia Granswed m.fl. (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.
Ersättaryttrande

Ersättaryttrande lämnas av Ulf Lönnberg (KD) enligt följande:
Om jag hade haft rösträtt skulle jag ha yrkat att nämnden beslutar
enligt följande:
-

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Att bifalla motionen
Att anföra följande:

Kulturförvaltningen och Stockholms Stadsarkiv bedömer att det är
komplicerat att ta fram system för att juridiskt och ekonomiskt
kompensera för eventuella brister i levererade tjänster. De anser att
möjligheten att nå de övergripande verksamhetsmålen blir bättre om
resurser används till att bygga ut och ytterligare förbättra servicen och
uppföljningen än att betalas ut som ekonomisk kompensation.
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Även om staden redan bedriver ett systematiskt arbete med kvalitet
och åtaganden mot stockholmare genom stadens program för
kvalitetsutveckling så går det att utveckla arbetet ytterligare.
Programmet för kvalitetsutveckling är ett steg i rätt riktning.
Kristdemokraterna anser dock att det går att utveckla arbetet
ytterligare. Genom att införa en servicegaranti skärps kraven på att
nämnder och bolag levererar det som är utlovat. Det blir även tydligt
vilka följderna blir om garantin inte efterlevs. De kommuner som har
infört servicegarantier har positiva erfarenheter och garantierna är
uppskattade av såväl medborgare som företag. Stadens verksamheter
och service finns till för medborgarna. Stockholmarna har rätt att
förvänta sig att staden utför tjänster inom fastställd tid.
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§7
Revidering av arkivregler för Stockholms stad
Dnr 5.1.2-4911/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:
- att godkänna Stadsarkivets förslag till reviderade arkivregler
för Stockholms stad enligt bilaga till detta tjänsteutlåtande och
överlämna ärendet till kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-05-21.
Sammanfattning
Det nationella regelverket för hantering av allmänna handlingar och
myndigheters arkiv utgörs av arkivlagen (1990:782) och
arkivförordningen (1991:446). Arkivlagen är en kortfattad s.k. ramlag
som endast anger principerna för hur myndigheternas arkiv ska
hanteras. I lagen (16 §) ges fullmäktige befogenhet att meddela
föreskrifter om arkivvården inom kommunen. Sådana föreskrifter har
för Stockholms del utfärdats av kommunfullmäktige enligt
Kfs 2007:26, Arkivregler för Stockholms stad.
Kulturnämnden är arkivmyndighet i Stockholms stad och Stadsarkivet
dess förvaltning i arkivfrågor. Stadsarkivet lägger härmed fram ett
förslag till en revidering av stadens arkivregler.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt Stadsarkivets förslag till beslut (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag.
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§8
Vidareutvecklat kulturstöd för ytterligare långsiktighet
och konstnärlig mångfald
Dnr. 6.1/1073/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
- att godkänna förvaltningens förslag till förändring av
bedömningskriteriet konstnärlig kvalitet i kulturstödets
riktlinjer.
- att i övrigt godkänna kulturförvaltningens föreslagna åtgärder.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-05-29.
Sammanfattning
Kulturnämnden beslutade den 7/4 2015 på förslag av Roger Mogert
m.fl. (S), Tjia Torpe m.fl (MP) och Ann Mari Engel (V) att ge
kulturförvaltningen i uppdrag att föreslå förändringar av det nuvarande
kulturstödet till det fria kulturlivet för att bland annat främja
konstnärlig frihet och aktörernas långsiktiga planering.
I sitt svar föreslår kulturförvaltningen följande åtgärder:
1. Kulturförvaltningen utvecklar informationen om flerårigt
stöd på bland annat hemsidan, i sociala medier och genom
”Öppet hus”.
2. Kulturförvaltningen utvecklar information och stödgivning
som ytterligare främjar mångfalden av aktörer, kulturutbud
och kulturuttryck i hela staden.
3. Riktlinjernas kriterium för konstnärlig kvalitet
omformuleras enligt följande: ”… Störst vikt läggs på
programverksamhetens konstnärliga kvalitet som bedöms
av handläggare och referenspersoner. Förvaltningen
bedömer bland annat den sökandes historik och meriter
samt vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och
metoder som involveras i produktion och genomförande…”
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
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2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Sophia
Granswed m.fl. (M) med ersättarinstämmande från Pelle
Thörnberg (C) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
följande:
- att återremittera förslaget
- att bibehålla dagens bedömningsgrunder i kulturstödet
- att kulturförvaltningen får i uppdrag att genomföra en
informationskampanj om möjligheten att söka fleråriga stöd,
riktat både till kulturaktörer med och utan egen scen
Stockholms kulturliv är vidsträckt. Bland de scenkonstaktörer
som nyligen fått kulturstöd av Stockholms stad märks hyllade
teaterkompaniet Jupither Josephsson som i år bland annat är
involverade i uppsättningen av rumänska Gianina Carbunarius
”Tigern” på Dramaten. Här finns också scenkonstkompaniet
Lumor som i vår sätter upp People Respect Me Now på Teater
Galeasen. De är exempel på kulturaktörer utan egen scen, men
som även lyckats bli tongivande inom sina fält.
När den rödgrönrosa majoriteten nu är så tydliga med att det nu
är aktörer med lång historik av kändisskap, och helst sådana
med egen scen, som ska premieras betyder det att aktörer utan
scen kan hamna efter.
För en månad sedan fattade de rödgrönrosa beslut om att ta 1,4
miljoner ur kulturstödssystemet och ge direkt till en enskild
aktör utan vidare propåer. När politikerna nu nallar
miljonbelopp ur kulturstödet innebär det att aktörer som dessa
kan komma att få avslag framöver, om inte mer pengar
tillskjuts i systemet.
Det innebär att bara någon månad efter att förvaltningens
granskning av det nya kulturstödssystemet presenterats är det
satt i svang. Tyvärr inte i önskvärd riktning, utan mot ett
system där vissa ”insiders” får mycket stöd och ”outsiders” får
lite.
Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Roger Mogert (S) ställer förslaget att återremittera ärendet
mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att
nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Beslutsgång
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Ordförande Roger Mogert (S) finner därefter att nämnden beslutar
enligt förslag från kulturförvaltningen.
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Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Sophia Granswed
m.fl. (M) deltar inte i beslutet då deras återremissyrkande har fallit.
Särskilt uttalande

Särkskilt uttalande lämnas av ordförande Roger Mogert m.fl (S),
Micke Seid m.fl (MP), Ann Mari Engel (V) med ersättarinstämmande
från Sofia Lundin (Fi) enligt följande:
Kulturnämnden gör härmed ytterligare justeringar av
kulturstödssystemet. Sedan tidigare i år är kulturstödsbonusen
borttagen och förvaltningen ska utveckla och ta över hantering av
stödformen Innovativ Kultur. Kulturstödsystem är ett komplext
system innefattandes olika stöd, mål och intressenter.
Komplexiteten och ett föränderligt samhälle och kulturliv
kommer kräva fortsatta och löpande justeringar.
Genom den aktuella vidareutvecklingen och förenklingen slår
kulturstödssystemet vakt om den konstnärliga friheten, bidrar till
att expandera Stockholms kulturliv och främjar en mångfald
olikartade aktörer och kulturuttryck i hela staden. Systemet stärker
förutsättningarna för såväl kontinuitet som förnyelse. Det ges
förutsättningar för fler långsiktiga stöd och därmed möjlighet till
ökad långsiktighet och trygghet för stadens kulturaktörer. För
etablerade och stabila aktörer ska meriter ges ökad betydelse.
Samtidigt ska nya aktörer värnas för att säkerställa ett
föränderligt kulturliv.
Det är av yttersta vikt för kulturstödets legitimitet att stadens
kulturaktörer kan förstå systemet; vad som kan sökas, på vilka
kriterier, hur och när. Detta förutsätter ett fortsatt arbete med att
förenkla ansökningsförfarandet så att det fungerar för alla former
av kulturverksamheter och att förbättra kommunikationen med
sökande.
Ersättaryttrande

Ersättaryttrande lämnas av Ulf Lönnberg (KD) enligt följande:
Om jag hade haft rösträtt hade jag föreslagit att Kulturnämnden
beslutar enligt följande:
-
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att återremittera förslaget.
att bibehålla dagens bedömningsgrunder i kulturstödet
avseende Konstnärlig kvalitet.
att kulturförvaltningen får i uppdrag att utarbeta rutiner för
utvärdering av sökandes genomförda projekt där utfallet mäts
mot varje enskilt kriterium som låg till grund för sökandes
tidigare godkända ansökan.
att kulturförvaltningen får i uppdrag att genomföra en
informationskampanj om möjligheten att söka fleråriga stöd,
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riktat både till kulturaktörer med och utan egen scen.
Stockholms kulturutbud har de senaste tio åren utvecklats starkt. Åren
2008-2012 (senaste mätningen) har SOM-institutet vid Göteborgs
Universitet rankat Stockholm som Sveriges andra bästa stad att bo i för
dem som tycker om att utöva och/eller uppleva kultur. Högst ranking
har Lund och efter Stockholm kommer Göteborg, Malmö och Uppsala
i nämnd ordning.
Mätningarna bygger på ett kulturindex där fem kulturvanor ingår i
jämförelsen; bokläsning, biobesök, teaterbesök, biblioteksbesök och
besök på pop/rockkonsert.
Utmärkande för hela kulturlivet i Stockholm är att också kulturaktörer
utan egen scen lyckas bli tongivande inom sina fält, till gagn för ett
brett och angeläget utbud.
Stockholms kulturpolitik ska ge kulturlivets olika delar – det
institutionella, det kommunala, det fria och det kommersiella – goda
och likvärdiga förutsättningar. Det gäller aktörer med fokus såväl på
experimentella, klassiska som nya uttrycksformer över tid.
I det uppdraget ska Stockholms stad tillämpa regler och uppföljningar
som för kulturaktörerna och medborgarna är överskådliga och
konsekventa. Det gäller alla kulturstöd som föreningar, organisationer,
aktiebolag, stiftelser, handelsbolag och enskild firmor kan söka.
Bedömningsgrund för Konstnärlig kvalitet
I stadens bedömningsgrunder beskrivs vad som värderas vid beredning
av ansökan om ekonomiskt kulturstöd. Den rödgrönrosa majoriteten
föreslår en ändring i bedömningsgrunden för Konstnärlig kvalitet
genom att tillföra ett nytt kriterium; Historik.
Ett Historik-kriterium som sorteras under konstnärlig kvalitet ger
utrymme för godtyckliga tolkningar av en kulturyttrings idémässiga
grunder eller problemställningars politiska fokus. Fel tillämpat kan ett
sådant historik-kriterium hindra eller släppa fram aktörer med visst
tankegods. I ytterst extrema fall är yttrandefrihets- och
tryckfrihetslagstiftningen vägledande vid bedömning av ansökningar.
Ett historik-kriterium med koppling till konstnärlig kvalitet öppnar för
en förlamande stagnation istället för att främja de experimentella och
nyskapande kulturyttringar som marknadskrafterna initialt inte kan
bära.
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Uppföljning istället för kriteriet historik
Under rubriken Målgruppsarbete & publik räckvidd i
Bedömningsgrunderna redovisas en rad kriterier inom vilka de
sökande ska redovisa sina planeringsramar, ambitioner och
målsättningar.
Detta avsnitt kan kompletteras med krav på administrativa rutiner mot
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vilka förvaltningen kan mäta utfallet mot förvaltningens krav.
Rutiner för uppföljning får emellertid inte ge aktörer som redan
tidigare fått ekonomiskt kulturstöd en oförtjänt förmån som
undantränger nya aktörer. Den progressiva öppenhet som gett
Stockholm den framskjutna platsen i svenskt kulturliv får inte
äventyras.
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§9
Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet
Dnr. 6.1/1604/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
- att besluta i enlighet med bilagda förslag om kulturstöd.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-05-29.
Sammanfattning
I föreliggande tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen underlag till
beslut om kulturstöd till det fria kulturlivet. I denna omgång har 46
ansökningar om kulturstöd med anspråk på 50.230 tkr, 6 ansökningar
om utvecklingsstöd om 2.461 tkr samt 1 ansökan om EU-stöd med
anspråk på 876 tkr inkommit. Sammantaget omfattar det ansökta
beloppet ca 53.567 tkr.
För de verksamheter som föreslås en stödnivå som överstiger
350 tkr fattas beslut av kulturnämnden. Enligt delegationsordning
fattas övriga beslut av kulturdirektör eller avdelningschef.
Förvaltningen har på delegation beviljat stöd om 1.720 tkr till 31
programverksamheter i denna ansökningsomgång.
Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om sammanlagt 20.381
tkr i kulturstöd till 15 ansökanden. Beslutet omfattar 3.600 tkr för
budgetår 2015, 8.727 tkr för budgetår 2016, 4.777 tkr för 2017 samt
3.277 tkr för 2018. 8 av förslagen är fleråriga stöd upp till tre år. För
dessa föreslås kulturnämnden fatta beslut för hela perioden.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt kulturförvaltningens förslag till beslut (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens
förslag.
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§ 10
Samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholm
Dnr. 6.1/1504/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar att bordlägga ärendet.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-06-02.
Sammanfattning
Kulturförvaltningen har fått i uppdrag av kulturnämnden att se över
behovet av samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholm. Syftet
har varit att identifiera vilka delar i staden som är i behov av
demokratifrämjande, öppna, tillgängliga och flexibla mötesplatser för
föreningar, arrangörer och medborgare. Kulturförvaltningen redovisar
en kartläggning av dagens samlingslokaler och andra mötesplatser
inomhus och bedömer vilka utgångspunkter som bör användas för att
möta framtida behov.
Kulturförvaltningen anser att kvalitativt inriktade kulturlivsundersökningar, kartor och andra kunskapsunderlag bör användas som
underlag för framtida etableringar av samlingslokaler och fysiska
mötesplatser. Det är särskilt viktigt med en platsspecifik analys och
samverkan, där olika målgrupper kommer till tals.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden godkänner denna
översyn.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Ordförande Roger Mogert (S) yrkade bordläggning av ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar att bordlägga ärendet.
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§ 11
Kulturen i Tensta – översyn av kulturlokaler
Dnr. 2.2/3297/2014
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
- att godkänna översynen
- att godkänna kulturförvaltningens förslag om ny inriktning för
Tensta Träff.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-05-29.
Sammanfattning
Kulturnämnen gav vid sitt möte den 27 januari 2015
kulturförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av alla lokal- och
kulturverksamheter i Tensta som har stöd från Stockholms stad. Den
nu färdiga rapporten konstaterar att stadsdelen har ett omfattande
kultur- och föreningsliv. Samtidigt påpekas att verksamheterna
samarbetar i liten utsträckning vad gäller lokalutnyttjande och
programutbud.
I enlighet med översynen föreslår kulturförvaltningen att SpångaTensta stadsdelsförvaltning tar över hyresavtalet för hela Blå Huset
och att kulturförvaltningen stöder Blå Husets fortsatta öppna
kulturverksamhet enligt en överenskommelse mellan parterna. Svenska
Bostäder föreslås göra nödvändiga ombyggnationer, framför allt en ny
och trygghetsskapande entré.
Kulturförvaltningen föreslår att Tensta Träff successivt ombildas under
2015 och får ny inriktning och huvudman.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt kulturförvaltningens förslag till beslut (se
beslutet).
2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Sophia
Granswed m.fl. (M) med ersättarinstämmande från Ulf
Lönnberg (KD) och Pelle Thörnberg (C) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt följande:
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redovisning av kontakter med andra aktörer än ABF som
hyresgäst i Tensta träff
- att i övrigt anföra
Vi tackar för redogörelsen över hur kulturutbudet i Tensta ser
ut idag. I Spånga-Tensta stadsdelsnämnd finns ett omfattande
kultur- och föreningsliv och det är viktigt att det även framgent
finns goda förutsättningar för dessa verksamheter att finnas och
verka lokalt.
Vi är dock skeptiska till att låta stadsdelsnämnden ta över
ansvaret för kontraktet och med kulturförvaltningens som
andrahandshyresgäst. Det riskerar i förlängningen att bli
väldigt kostsamt för stadsdelsnämnden i det fall då t ex
kulturskolan eller någon annan verksamhet beslutar att lämna
lokalerna. Vidare ställer vi oss även frågande till om
stadsdelsnämndens ansvar verkligen bör vara att agera
lokaluthyrare utan anser att såväl Svenska Bostäder som
kulturförvaltningen har bättre förutsättningar för just detta.
Vi ställer oss också frågande till hur processen som lett fram
till att ABF föreslås som huvudman för Tensta träff har gått
till. Av ärendet framgår inte om någon annan aktör funnits med
i diskussionerna eller på vilka grunder som ABF anses bäst
lämpad att driva verksamheten i Tensta träff. Vi vill därför att
kulturförvaltningen återkommer till nämnden med en mer
utförlig redovisning av vilka andra aktörer som funnits med i
diskussionerna samt på vilka grunder dessa i så fall fallit ifrån.
I avvaktan på den redovisningen så föreslår vi att
tilldelningsbeslutet för driften av Tensta träff bordläggs.
Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Roger Mogert (S) ställer förslaget att återremittera ärendet
mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att
nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Beslutsgång

Ordförande Roger Mogert (S) finner därefter att nämnden beslutar
enligt förslag från kulturförvaltningen.
Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Sophia Granswed
m.fl. (M) deltar inte i beslutet då deras återremissyrkande har fallit.
Särskilt uttalande
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Särskilt uttalande lämnas av ordförande Roger Mogert m.fl (S), Micke
Seid m.fl (MP), Ann Mari Engel (V) med ersättarinstämmande från
Sofia Lundin (Fi) enligt följande:
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Alla stockholmare ska ha nära till kultur och eget skapande.
Kultur ger plats för människor att mötas, uppleva och själva
gestalta sina liv. Kulturen formar samhället lika mycket som den
speglar det. Stockholmarnas tillgång till kultur och eget
kulturskapande ska därför öka och framförallt för de som idag
inte tar del. Vi är mycket angelägna om att kulturlivet i Tensta
stärks ytterligare.
Rapporten konstaterar att Tensta på många sätt har ett
omfattande kultur- och föreningsliv. Samtidigt påpekas att
verksamheterna i stadsdelen har betydande utvecklingspotential.
Vår uppfattning är att förvaltningens utvecklingsförslag för
stadsdelen kommer bidra till att denna potentiellen i ökad
utsträckning kommer att utnyttjas. Detta bland annat genom
ökad samverkan och tydliggörande i relationer mellan Blå huset
och Tensta träff.
Avseende Tensta träff vill vi påpeka vikten av att huset
upprustas och, oavsett i vems drift, fortsätter att erbjuda
samlingslokaler till boende och föreningsliv i området. Lokaler
till uthyrning och tydligt lokalt engagemang måste vara en
grundförutsättning för husets framtida verksamheter.
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§ 12 Information och övriga frågor
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-

Berit Svedberg informerade om den sammanställning som
förvaltningen har gjort om kultursekreterare i stadsdelarna
som också dukades på sammanträdet som visar att
stadsdelarna hanterar frågan om kultursekreterare på olika
sätt.

-

Avdelningarna informerade om sommaraktiviteter för barn
och unga. Bland annat kan nämnas familjevandringarna på
Stadsmuseet med teman som Astrid Lindgren eller Råttorna
i Gamla stan, sommarverkstaden Dreja med Hertha och
Freja på Liljevalchs, Kulturskolans kulturkollon för barn
mellan 10-12 med teman som musik, dans och media samt
Stockholms stadsbiblioteks bokbuss som i år har dubbelt så
många stopp på sin rutt, 33 stycken, samt även de ökade
öppettiderna på biblioteken under sommaren. Många
avdelningar deltar även i kulturfestivalen och We Are Sthlm
som anordnas av Evenemangsavdelningen. Avdelningen
samarbetar med många verksamheter både inom och utanför
förvaltningen för att skapa aktiviteter för barn och unga
under sommaren, bl.a. ska ett antal pianon smyckas av barn
och sedan placeras ut inom staden, ett projekt i samarbete
med Kulturskolan.

-

Katti Hoflin informerade om biblioteket i Hässelby Villastad
som nu har gått tillbaka till normala öppettider. Biblioteket
forsätter att jobba med dessa frågor och har även vidtagit
andra åtgärder såsom utbildning för personalen i hot och
våld samt bemötande. Vakter och poliser patrullerar även
området runt biblioteket.

-

Roger Ticoalu informerade om Medborgarskapsceremonin
som ägde rum den 6 juni, då fler människor än de som var
anmälda ville delta. Till hösten kommer förvaltningen
presentera ett förslag med hur ceremonin kan göras
tillgänglig för än fler deltagare.

-

Lennart Ploom informerade om att Stadsarkivet kommer att
ha begränsade öppettider i sommar på grund av en
ombyggnad av lokalerna.

-

Tina Frodhe visade Medeltidsmuseet nya utställning Slussen
under ytan.
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Anmälan av inkomna skrivelser

-

Skrivelse från vice ordförande Rasmus Jonlund och Hanna
Gerdes med ersättarinstämmande från Anne-Lie Elfvén
(samtliga FP) angående Ett tillgängligt kulturliv oavsett
funktionsvariation.

-

Skrivelse från vice ordförande Rasmus Jonlund och Hanne
Gerdes med ersättarinstämmande från Anne-Lie Elfvén
(samtliga FP) angående Freda biblioteken från
ordningsproblem.

Vid protokollet
Maria Sadeghzadeh
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