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§1
Justering av dagens protokoll
Beslut

Kulturnämnden utser vice ordförande Rasmus Jonlund (L) att
tillsammans med ordföranden Roger Mogert (S) justera dagens
protokoll.

§2
Anmälan av justerat protokoll
Rättelse har gjorts av § 13 vid sammanträdet den 13 juni 2017,
som fattades med omedelbar justering. Rätt namn på mottagare
av Stockholms stads kulturstipendium för unga är Aida Sall,
Emelie Valdebenito, Erica Leander och Heba Hashimi, vilket har
rättats i protokollet som justerades den 20 juni.
Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna rättelsen och lägger
därefter protokoll 5/2017 från kulturnämndens sammanträde den
13 juni 2017 till handlingarna.

§3
Anmälningsärenden
Dnr 1.1/32/2017
Beslut

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

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2017-06-02 –
2017-08-08
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2017-08-15
c) Protokoll arkivutskottet 2017-08-17
d) Anmälan av protokoll Stockholms konstråd nr 3/2017
från 2017-06-01
e) Stadsarkivets månadsrapport juli
f) Kulturförvaltningens månadsrapport juli
g) Anmälan av Stadsarkivets svar på remiss från
kommunstyrelsen angående Ny dataskyddslag (SOU
2017:39). Dnr 1.6-9865/2017
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§4
Upphandling av gemensamt upphandlings- och
avtalshanteringssystem. Kulturförvaltningens svar
på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2258/2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) att som svar på remissen överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
2) att förklara beslutet omedelbart justerat
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2017-08-11.
Sammanfattning

Stadsledningskontoret har identifierat omfattande brister i stadens
systemstöd rörande upphandling och avtal. Det gäller svårigheter
att följa upp leveranskvalitet, nyckeltal samt bristfälligt stöd för
samordning. Stadsledningskontoret föreslår att ett nytt eupphandlingsstöd och ett nytt avtalshanteringssystem
tillhandahålls centralt för hela kommunkoncernen.
Stadsledningskontoret föreslår vidare att det blir obligatoriskt för
samtliga nämnder och bolagsstyrelser att registrera
leverantörsavtal i det gemensamma avtalshanteringssystemet.
Kulturförvaltningen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i
remissen och delar bedömningen att staden med en uppdaterad
inköpsstrategi kan uppnå sänkta kostnader, höjd kvalitet och
reducerade risker. Kulturförvaltningen välkomnar samtidigt
bättre verktyg för att få en samlad bild över stadens
avtalsportfölj.
Förvaltningen anser dock att det krävs insatser framöver för att
tydligt kommunicera till berörda förvaltningar hur de nya
systemen kommer att påverka förutsättningar för enkla
direktupphandlingar samt avtalshantering i stort.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
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Ordförande Roger Mogert (S) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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§5
Upphandling av gemensamt upphandlings- och
avtalshanteringssystem. Stadsarkivets svar på
remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-9190/2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från stadsarkivet:
1) att som svar på remissen överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
2) att förklara beslutet omedelbart justerat
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2017-0807.
Sammanfattning

Stadsledningskontoret gjort en översyn av stadens organisation
för upphandling och inköp. Översynen visar bland annat att
bristande koncernövergripande överblick gör det svårare att
utnyttja inköp och upphandling som verktyg för att nå de
politiska målen. Det saknas kännedom på koncernnivå, men även
i många fall inom respektive förvaltning och bolag, om hur
många upphandlingar som genomförs, hur den samlade
avtalsportföljen ser ut samt hur många köp, så kallade
direktupphandlingar, som sker utanför avtal.
De identifierade bristerna i stadens systemstöd rörande
upphandling och avtal medför också svårigheter att följa upp
leveranskvalitet, nyckeltal samt att det finns bristfälligt stöd för
samordning. I remissen föreslår Stadsledningskontoret att ett nytt
e-upphandlingsstöd och ett nytt avtalshanteringssystem
tillhandahålls centralt för hela kommunkoncernen.
Stadsledningskontoret föreslår vidare att det blir obligatoriskt för
samtliga nämnder och bolagsstyrelser att registrera
leverantörsavtal i det gemensamma avtalshanteringssystemet.
Ett steg i denna riktning har varit projektet Effektivt inköp där
elektronisk handel införts i stadens nämnder. För att få en
heltäckande kedja behöver staden ett nytt centralt avtalssystem
som kan utgöra en integrerad del i en digital inköpsprocess och
skapa förutsättningar för en effektiv styrning och uppföljning.
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Stadsarkivet stöder stadsledningskontorets förslag i remissen och
delar bedömningen att staden med ett centralt upphandlings- och
avtalssystem kan uppnå bättre styrning, sänkta kostnader, höjd
kvalitet och reducerade risker.
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För att ett centralt upphandlings- och avtalssystem ska få fullt
genomslag på alla nivåer krävs det insatser i form av tydlig
information och utbildning samt support om hur de nya systemen
kommer att påverka upphandlingsarbetet och avtalshanteringen i
stort.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Roger Mogert (S) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

§6
Motion (2017:10) av Karin Ernlund (C) om att införa
en kulturtaxa för upplåtelse av stadens mark. Svar
på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1511/2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) att som svar på remissen överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
2) att förklara beslutet omedelbart justerat
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2017-08-03
Sammanfattning

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta om
reviderade taxor så att kulturevenemang blir en egen kategori.
Syftet som anges är att åtgärden skulle leda till ett mer levande
stadsliv.
Kulturförvaltningen ser det som mycket viktigt att staden ger
goda förutsättningar för ett levande kulturliv i de offentliga rummen. Kultur- och föreningslivet visar stort intresse för arrangemang i stadsrummen och sådana initiativ bör uppmuntras för att
berika det offentliga rummet. Behovet att anpassa taxorna för
upplåtelse av stadens mark till kulturarrangemang är alltså stort.
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Trafikkontoret tar nu fram nya taxor för upplåtelse av mark,
beslut väntas under hösten 2017.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Roger Mogert (S) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av från ordförande Roger Mogert m.fl.
(S), Micke Seid m.fl. (MP) och Ann Mari Engel (V) enligt
följande:
Vi instämmer i motionärens vilja att förenkla för ett levande
kulturliv i hela staden. Därför pågår nu ett arbete med nya taxor,
vilket också framgår av det ärende som hänvisas till i motionen.
Som kulturförvaltningen betonar i sitt remissvar planeras detta
arbete och dess nya taxor beslutas under hösten 2017.
Vi i den rödgrönrosa majoriteten arbetar metodiskt för att
Stockholmarnas tillgång till kultur och möjlighet till eget
skapande ska öka. Kulturlivet ska nå fler i de stadsdelar och
bland de grupper där det idag är relativt få som tar del av stadens
kulturliv. Att stötta och förenkla för arrangörer är avgörande i
detta, inte minst angående möjligheten till arrangemang i de
offentliga rummen i hela staden.
Ersättaryttrande

Sofia Lundin (Fi) instämmer i särskilt uttalande från ordförande
Roger Mogert m.fl. (S), Micke Seid m.fl. (MP) och Ann Mari
Engel (V).

§7
Kulturnämndens och kulturförvaltningens
deltagande i World Cities Culture Forum Summit i
Seoul 1-3 november 2017
Dnr 1.1/1819/2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
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1) att representanter från kulturförvaltningen och
kulturnämnden deltar i World Cities Culture Forum
Summit i Seoul den 1-3 november 2017 i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande
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Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2017-08-07.
Sammanfattning
Företrädare för kulturnämnden och kulturförvaltningen föreslås att
under tre dagar besöka World Cities Culture Forums årliga
konferens, som i år arrangeras i Seoul. Syftet med studieresan är, i
linje med stadens internationella strategi, att genomföra
omvärldsbevakning genom att lära av andra medlemsstäder, studera
gemensamma utmaningar och kulturpraktiska metodlösningar.

Deltagande i konferensen ger kulturnämnden:
- ett utökat kontaktnät som leder till ökat samarbete och
informationsutbyte mellan medlemsstäderna.
- ett större internationellt perspektiv som möjliggör
jämförelser.
- en möjlighet att synliggöra Stockholm som kulturstad
globalt.
Kulturnämndens ordförande Roger Mogert, kulturdirektör Robert
Olsson, biträdande förvaltningschef Patrik Liljegren samt
borgarrådssekreterare David Jonsson planerar att delta i studieresan.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Roger Mogert (S) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

§8
Kulturnämndens besök på Bok- och
biblioteksmässan i Göteborg 2017
Dnr 1.1/2415/2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) att sex av kulturnämndens förtroendevalda får resa med
tåg till Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 28
september till 1 oktober 2017
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Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2017-08-03.
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Sammanfattning

Årets bok- och biblioteksmässa anordnas den 28 september till 1
oktober i Göteborg. Kulturförvaltningen förslår att sex av
kulturnämndens förtroendevalda får resa med tåg för ett
dagsbesök på mässan.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Roger Mogert (S) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

§9
Om otrygghet, hot och våld på Stockholms
bibliotek. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund
m.fl. (L), Sophia Granswed m.fl. (M) och Ulf
Lönnberg (KD)
Dnr 1.1/1523/2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) att som svar på skrivelsen överlämna kulturförvaltningens
tjänsteutlåtande.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2017-08-03.
Sammanfattning
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På biblioteket möter så väl besökare som medarbetare andra
människor, med olika bakgrund, erfarenheter och livssituation.
Det innebär att det tidvis blir krockar och konflikter på
biblioteket. Det är också vid dessa incidenter och händelser som
Stockholms stadsbibliotek (SSB) aktiverar olika typer av
trygghets- och säkerhetsskapande insatser. Det nya
incidentrapporteringssystemet (IA) erbjuder ett bättre stöd än
tidigare gällande den systematiska hanteringen av en händelse
som inrapporterats. Det innebär numera att den som rapporterar
får fortlöpande information om ett ärende och arbetsgivaren har
förbättrade möjligheter till dokumentation. Enligt uppgift från S:t
Eriks försäkring kommer jämförelse med incidentrapporteringssystem att automatiseras. SSB har de senaste åren systematiserat
och förstärkt de säkerhetsstärkande insatserna. Kulturdirektören
tog förra årets initiativ till att träffa alla stadsdelsförvaltningar för
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att diskutera hur förvaltningarna kan samverka för tryggare
stadsdelar. Förutsättningar för lugna och trygga biblioteksmiljöer
stärks vid gott samarbete med fältassistenter, skola, fritidsgårdar,
lokalt föreningsliv och närpolis m fl. Kulturförvaltningen
fortsätter uppvakta berörda stadsdelar. Exempelvis har vi goda
erfarenheter från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning (sdf)
som vi hoppas att sprida vidare. SSB bedömer att de resurser som
idag läggs på väktare och ordningsvakter ryms inom ordinarie
budget. Däremot pågår ett internt arbete för att se om det är
möjligt att på sikt sänka dessa kostnader genom ett mer
verksamhetsnära trygghetsarbete. Oroligheter och incidenter på
bibliotek är inget som är unikt för Stockholm utan har
rapporterats från många delar av landet. Det finns ett antal
frågeställningar som skulle behövas utredas vidare innan
förvaltningen tar ställning rörande uppvaktning för en lagändring
gällande tillträdesförbud. Kulturförvaltningen föreslår därför att
förvaltningen utreder frågan vidare i samråd med stadens
juridiska enhet samt tar kontakt med Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, för att höra hur de ser på problematik kopplat
till oro och incidenter på bibliotek.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert m.fl. (S), Micke Seid m.fl.
(MP) och Ann Mari Engel (V) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Johan
Nilsson m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden beslutar:
1 Att godkänna förvaltningens förslag till beslut
2 Att nämnden beslutar att initiera en skyndsam
utredning och ge förvaltningen i uppdrag att ta de
kontakter som behövs inom staden
3 Att förvaltningen ges i uppdrag att uppvakta
kommunstyrelsen i frågan om att hemställa hos
regeringen att kunna ge personer som begår upprepade
brott tillträdesförbud till stadens bibliotek
4 Att därutöver anföra följande
Vi vill inleda med att tacka förvaltningen för den gedigna
redovisningen av arbetet med statistik och uppföljning. Vi gläds
också åt att förvaltningen ställer sig positiva till vårt förslag om
tillträdesförbud och föreslår att det ska utredas vidare i samråd
med stadens juridiska enhet och SKL. Vi ser fram emot resultatet
av den utredningen.
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Stadens bibliotek ska erbjuda och säkerställa en trygg, lugn och
tyst miljö för besökarna. Vi kan inte acceptera att ett fåtal
individer förstör för andra besökare eller skapar
otrygghet bland personalen. Den som inte sköter sig bör inte få
vistas på biblioteken. Bibliotekspersonal ska ha stöd och
uppbackning av arbetsgivaren, och fridsstörare ska avvisas. Vi
föreslår därför återigen att staden hemställer hos regeringen att få
möjlighet att kunna porta personer som begår brott till stadens
bibliotek.
Beslutsgång

Ordförande Roger Mogert (S) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordförande Roger
Mogert m.fl. (S), Micke Seid m.fl. (MP) och Ann Mari Engel
(V).
Reservation

Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Johan Nilsson
m.fl. (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag.
Ersättaryttrande
Ulf Lönnberg (KD) instämmer i förslag från vice ordföranden

Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Johan Nilsson m.fl. (M).

§ 10
Information och övriga frågor
-

Roger Ticoalu informerar om årets kulturfestival och We
Are Sthlm.
Mårten Castenfors informerade om konstsatsningen i
Vårberg.
Patrik Liljegren informerade om den kommande
nämndresan till Malmö/Köpenhamn.

Vid protokollet,
Kajsa Rydergård
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