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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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