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§ 18
Remissvar på remissen om statens kulturråds
delredovisning om kulturverksamhet i vissa
bostadsområden
Dnr 1.1/4421/2015
Beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar följande:
-

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag till
remissvar.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2016-01-26
Sammanfattning

Delredovisningen är ett svar på ett regeringsuppdrag till Statens kulturråd att
stärka kulturen i ett antal bostadsområden med lågt deltagande i allmänna
val och offentligt finansierad kultur. Kulturrådet föreslår en satsning som
syftar till att stödja projekt som genom en bred samverkan initierar och
utvecklar konst och kultur i vissa bostadsområden utifrån invånarnas behov.
Satsningen benämns ”Äga rum”. De projekt som får stöd ska drivas genom
lokalt partnerskap med kommersiella och offentliga aktörer samt
civilsamhället.
Kulturförvaltningen är i grunden positiv till rapportens förslag om
utformning av ett nytt statligt stöd till utsatta bostadsområden i Sverige.
Detta sker inte minst efter att Stockholms stad har gjort en egen rapport om
de växande socioekonomiska klyftorna i Stockholm, ”Skillnadernas
Stockholm”.
Förvaltningen betonar i sitt svar vikten av att satsningen ”Äga rum” riktas
till långsiktigt hållbara projekt och att medlen inte sprids på för många
projekt som därmed får otillräcklig finansiering. Förvaltningen efterlyser
också en precisering av kommunernas roll i planering, genomförande och
uppföljning av projekten, samt understryker att Stockholms stad och län
som står utanför kultursamverkansmodellen inte missgynnas av det skälet.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt förslag från kulturförvaltningen (se beslutet).
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Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordförande Roger Mogert m.fl (S), Micke Seid
m.fl. (MP) och Ann Mari Engel (V) enligt följande:
Vi ser mycket positivt på det statliga initiativet ”Äga rum” vilket är helt i
linje med Stockholms stads lokala ambitioner.
Stockholmarnas tillgång till kultur och möjlighet till eget skapande ska öka,
särskilt genom att nå fler i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är
relativt få som tar del av stadens kulturliv.
Stockholms bör spela en betydande roll i förverkligandet av ”Äga rum”.
Detta inte minst eftersom många av de bostadsområden som ”Äga rum” är
inriktat på finns i Stockholm.
Några särskilda exempel vi ser som speciellt relevanta att koppla till det
statliga initiativet är Kulturhuset Stadsteaterns etablering i västerort,
Stockholms kulturförvaltnings deltagande i att utveckla Skärholmens kulturoch föreningsliv samt det muralprojekt som pågår i Farsta. Projekt som alla
involverar en rad olika aktörer i den typ av områden ”Äga rum” fokuserar
på.
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