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§ 14
Arbetet med att säkra demokrati och trygghet i
verksamheter som uppbär offentliga medel. Svar
på skrivelse från Johan Nilsson m.fl. (M), Rasmus
Jonlund m.fl. (L) och Pelle Thörnberg (C)
Dnr 3.1/3534/2016
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
skrivelsen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2017-02-06
Sammanfattning

Kulturförvaltningen delar den oro för antidemokratiska rörelser
som motionen ger uttryck för och föreslår att kulturförvaltningen
fortsätter ha en nära dialog med de lokalförvaltande
organisationerna om lokalupplåtelser som inte uppfyller kraven
på demokratiska möten och den lokala ordningsstadgan.
Kulturförvaltningen föreslår också att kulturförvaltningen och
idrottsförvaltningen fortsätter vara samtalspart för
lokalförvaltande organisationer vid deras önskan om avbokning
vid misstanke om allvarligare ordningsstörningar eller olaglig
handling samt vid framtagande av egna rutiner.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Roger Mogert (S) finner att nämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Rasmus Jonlund
m.fl. (L) och Sophia Granswed m.fl. (M) enligt följande:
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Vi är glada över att Kulturförvaltningen tar frågan på allvar
och i stort delar den uppfattning och oro vi ger uttryck för.
Däremot tycker vi att det för lättvindigt sägs att det inte går
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att hindra antidemokratiska organisationer från att
disponera lokaler i det utbud som stöds av staden.
Genom att det tas fram ordentliga rutiner och regelverk för
lokalerna att förhålla sig till, kommer riskerna till sådan
uthyrning att minska. Även om syftet med ett arrangemang
inte framgår vid bokningen, brukar det uppdagas närmare
inpå arrangemanget. Att då ha tydliga regler från staden att
stödja sig på, underlättar den ibland svåra uppgiften att
avboka en tillställning.
Vi tycker därför att det är mycket viktigt att alla
lokalförvaltande organisationer har tydliga rutiner och
policyer för sin uthyrning. Det att därför inte tillräckligt att
säga att "Kulturförvaltningen finns tillgänglig för stöd när
verksamheterna tar fram egna rutiner och policies". För
att säkerställa att detta verkligen tas fram för alla våra
samlingslokaler, bör ett grundförslag till sådant regelverk
arbetas fram omgående av Kulturförvaltningen och de
lokalförvaltande organisationerna ska sedan anta dessa
regler som ett villkor i bidragsgivningen från
Kulturförvaltningen. De lokalförvaltande organisationerna
bör självklart ha möjlighet att göra lokala avsteg eller
tillägg till regelverket, efter samråd med
Kulturförvaltningen.
Ersättaryttrande

Ulf Lönnberg (KD) instämmer i särskilt uttalande från vice
ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Sophia Granswed m.fl.
(M).
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