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Ändring i reglemente för kulturnämnden.
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden
beslutar:
-

Att som svar på remissen överlämna förvaltningarnas
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen

Robert Olsson
Kulturdirektör

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Sammanfattning
Stadsledningskontoret har föreslagit ändringar i reglemente för
kulturnämnden samt stadens övriga nämnder utifrån
kommunfullmäktiges beslut om budget 2018, ny kommunallag
(2017:725) från och med den 1 januari 2018 och
dataskyddsförordning (dir 2016:15) från och med den 25 maj
2018. Viss övrig korrigering har gjorts utifrån ändringar i olika
lagrum.
I kulturnämndens reglemente föreslår stadsledningskontoret
följande tillägg (i kursiv):
- Det åligger nämnden att ”inom sitt verksamhetsområde
ombesörja stadens bidragsgivning till kulturell
verksamhet, stipendieverksamhet samt stödet till de
allmänna samlingslokalerna och hemgårdarna”
Därutöver stryks i stadsledningskontorets förslag följande ur
reglementet:
- ansvara för bidragsgivning till invandrarorganisationer
och integrationsprojekt
- ansvara för medborgarskapsceremonin

stockholm.se

Kulturförvaltningen och Stadsarkivet föreslår i remissvaret ett
antal korrigeringar utifrån sina respektive verksamheter.
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Underlag för beslut
Remiss av Ändring i reglementen för arbetsmarknadsnämnden,
avfallsnämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden,
idrottsnämnden, kulturnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden,
äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna.
Dnr KS 2018-03-13. Remisstid 2018-05-07.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kulturförvaltningens administrativa stab,
kulturstrategiska staben samt utvecklingsstaben på Stadsarkivet.

Remissen
Stadsledningskontoret har föreslagit ändringar i reglemente för
kulturnämnden samt stadens övriga nämnder utifrån
kommunfullmäktiges beslut om budget 2018, ny kommunallag
(2017:725) från och med den 1 januari 2018 och
dataskyddsförordning (dir 2016:15) från och med den 25 maj
2018. Viss övrig korrigering har gjorts utifrån ändringar i olika
lagrum.
I kulturnämndens reglemente föreslår stadsledningskontoret
följande tillägg (i kursiv):
-

Det åligger nämnden att ”inom sitt verksamhetsområde
ombesörja stadens bidragsgivning till kulturell
verksamhet, stipendieverksamhet samt stödet till de
allmänna samlingslokalerna och hemgårdarna”

Därutöver föreslås att följande utgår:
-

ansvara för bidragsgivning till invandrarorganisationer
och integrationsprojekt
ansvara för medborgarskapsceremonin

Förvaltningarnas synpunkter
Kulturförvaltningen föreslår att under § 2 punkt nr 4 ändra ordet
utsmyckning till ordet gestaltning för att bättre motsvara de
begrepp som används i beredningen av dessa frågor. Lydelsen
blir då följande:
-

”bedriva utställnings- och programverksamhet, svara för
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konstnärlig gestaltning av allmänna platser”
(Ändring/tillägg i kursivt)
Kulturförvaltningen anser vidare att stödet till de allmänna
samlingslokalerna och hemgårdarna inte behöver specificeras
särskilt i reglementet, såsom stadsledningskontoret föreslår under
§ 2, punkt 5. Detaljer om nämndens olika stödformer framgår av
budget, men har tidigare inte preciseras i nämndens reglemente.
Däremot anser kulturförvaltningen att lydelsen bör vara följande:
-

”inom sitt verksamhetsområde ombesörja stadens
bidragsgivning till kulturell och konstnärlig verksamhet
samt stipendieverksamhet.” (Tillägg i kursiv)

Kulturförvaltningen föreslår vidare att kulturnämndens
kulturmiljöutskott inte längre bör finnas med i reglementet för
kulturnämnden. Kulturnämndens kulturmiljöutskott inrättades
efter beslut i kommunfullmäktige 2015-03-30 för att besluta på
kulturnämndens vägnar avseende utlåtande i program,
detaljplane-, bygglovs- och rivningsremisser. Sedan dess har
kulturförvaltningens handläggning av dessa ärenden breddats till
att omfatta fler aspekter än bara kulturmiljö. Breddningen har
gjorts utifrån stadens nya översiktsplan, där kulturlivet finns med
som ett allmänt intresse vid utbyggnaden av staden. Därför anser
kulturförvaltningen att remissvar i plan- och bygglovsärenden av
större vikt eller principiell betydelse bör beslutas av
kulturnämnden.
Kulturförvaltningen föreslår vidare följande ändring och tillägg
under § 3: ”Nämnden utgör stadens kompetens i arkeologiska,
och stadsbyggnadshistoriska frågor samt kulturlivsfrågor och är
remissinstans i bygglovs- och detaljplaneärenden som kan
förutses påverka eller förändra kulturhistoriskt värdefulla miljöer
eller har betydelse för kulturlivet.” (Ändringar i kursiv.)
Ändringen föreslås för att bättre spegla kulturnämndens
verksamhet.
Utöver ändringsförslagen ovan anser kulturförvaltningen att
viktiga publika verksamheter som Liljevalchs och
evenemangsavdelningen bör finnas omnämnda i reglementet.
Stadsarkivets föreslår att under § 2 punkt nr 10 ta bort ”..och
landsarkiven” ur reglementet. Lydelsen under punkt nr 10 blir då
enligt följande:
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-

”vid avgifternas bestämmande ska arkivmyndigheten följa
de avgifter som gäller för Riksarkivet.”

Motiveringen till borttagandet av ”landsarkiven” är att sedan
några år tillbaka är Riksarkivet en organisation och
landsarkivfunktionen har därmed upphört.
I övrigt ställer sig kulturförvaltningen och Stadsarkivet bakom
stadsledningskontorets förslag om ändring av kulturnämndens
reglemente.

Sammanställning av kulturförvaltningens och Stadsarkivets förslag

1.

2.

3.

4.

5.

Lydelse enligt stadsledningskontorets
förslag
§ 2 punkt nr 4
”bedriva utställnings- och programverksamhet, svara för konstnärlig
utsmyckning av allmänna platser”
§ 2 punkt nr 5
”inom sitt verksamhetsområde ombesörja
stadens bidragsgivning till kulturell
verksamhet, stipendieverksamhet samt
stödet till de allmänna samlingslokalerna
och hemgårdarna.”
§ 2 punkt nr 10
”vid avgifternas bestämmande ska
arkivmyndigheten följa de avgifter som
gäller för Riksarkivet och landsarkiven.”
§3
”Nämnden utgör stadens kompetens i
arkeologiska, och stadsbyggnadshistoriska
frågor och är remissinstans i bygglovs- och
detaljplaneärenden som kan förutses
påverka eller förändra kulturhistoriskt
värdefulla miljöer eller har betydelse för
kulturlivet.”
§4
”Nämnden ska ha ett särskilt utskott som
handhar arkivfrågor och ett
kulturmiljöutskott.”

Lydelse enligt kulturförvaltningens/
Stadsarkivets förslag
”bedriva utställnings- och programverksamhet, svara för konstnärlig gestaltning
av allmänna platser”
”inom sitt verksamhetsområde ombesörja
stadens bidragsgivning till kulturell och
konstnärlig verksamhet samt
stipendieverksamhet.”

”vid avgifternas bestämmande ska
arkivmyndigheten följa de avgifter som gäller
för Riksarkivet”
”Nämnden utgör stadens kompetens i
arkeologiska och byggnadshistoriska frågor
samt kulturlivsfrågor och är remissinstans i
bygglovs- och detaljplaneärenden som kan
förutses påverka eller förändra kulturhistoriskt
värdefulla miljöer eller har betydelse för
kulturlivet.”
”Nämnden ska ha ett särskilt utskott som
handhar arkivfrågor.”

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.1/1515/2018
Dnr 1.6-4917/2018
Sida 5 (5)

Bilaga
Remiss av Ändring i reglementen för arbetsmarknadsnämnden,
avfallsnämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden,
idrottsnämnden, kulturnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden,
äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna.
Dnr KS 2018-03-13. Remisstid 2018-05-07.

