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§ 11
Ta fram en strategi för nöjeslivet. Motion
(2016:120) av Rasmus Jonlund m.fl. (L). Svar på
remiss från kommunstyrelsen
1.1/620/2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) att som svar på remissen överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2017-03-17.
Sammanfattning

I motionen yrkas på att staden tar fram en strategi för hur ett
levande nöjes- och kulturliv ska värnas och möjliggöras när
staden växer. Som en bakgrund beskrivs behovet av att se till att
musikplatser och konsertlokaler får plats i stadsplaneringen.
Kulturförvaltningen delar analysen att scener och andra kulturaktörer behöver stöd i den stadsutveckling som sker och har
sedan 2011 prioriterat kulturstrategiska insatser inom stadsutvecklingsområdet. Bedömningen är att den kommande
Översiktsplanen kommer att innehålla nya planeringsinriktningar
kring vilket möter motionens ambitioner. Förvaltningen anser
mot denna bakgrund inte att någon särskild strategi för nöjeslivet
behöver tas fram.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Roger Mogert (S), Micke Seid m.fl. (MP)
och Juliana Gristelli (V) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen (se
beslutet).
2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) föreslår att
kulturnämnden beslutar att tillstyrka motionen och att
därutöver anföra följande:
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Det är positivt att förvaltningen delar vår uppfattning om att
musik- och nöjeslivet liksom andra scener tillför stora värden i en
stad som växer snabbt.
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På senare tid har vi tyvärr fått se flera av Stockholms mest
uppskattade konsertlokaler bomma igen, på grund av att staden
bygger om och renoverar de fastigheter som de ligger i. På Söder
har konsertlokalerna Tantogården och Debaser Slussen redan
stängt, och snart förvinner Debaser Medis och Göta Källare. På
andra sidan staden larmar hyresgäster om att Stureplanprojektet
(Sperlingens backe) innebär att en av stockholmarnas mest
älskade mötesplatser försvinner under uppemot sju år. Även där
behöver nöjeslokaler stänga och handeln försvinner.
Därför är det extra viktigt att slå vakt om de få fungerande
konsertlokaler som staden har, och att i nya stadsbyggnadsprojekt
bevaka även förutsättningar för kultur, konserter och nöjen.
Motionen om att ta fram en strategi för nöjeslivet bör därför
tillstyrkas.
Beslutsgång

Ordföranden Roger Mogert (S) ställer förslagen mot varandra
finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Roger
Mogert (S), Micke Seid m.fl. (MP) och Juliana Gristelli (V).
Reservation

Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
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