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§9
Motion (2019/255) av Karin Gustafsson (S)
angående kultur på stadshusets borgargård. Svar
på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1342/2019
Beslut

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

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2019-06-07.
Sammanfattning

Förvaltningen ställer sig generellt positiv till utvecklingen av
platser och miljöer i Stockholm som kan fungera för
kulturarrangemang. Den kommande utredningen om ”Live- och
kulturscener i Stockholm” (2019) samt utredningen om
”Samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholm” (2015)
pekar på behovet av fler scener. I avseende att göra borgargården
till en scen bör man beakta att:
 säkerhet, tillgänglighet och en stark publiktillströmning i
befintlig visningsverksamhet i stadshuset påverkar starkt
möjligheten att genomföra arrangemang på borgargården.
 borgargården används idag frekvent och enligt
kulturförvaltningens bedömning är sannolikt andra platser
lättare att tillgängliggöra för musik- och kulturarrangörer.
 Stockholms generella behov av scener för olika
kulturarrangemang bör vara utgångspunkten för vilken
plats som är mest lämplig för olika former av
kulturarrangemang
 biblioteken utgör idag viktiga platser för det
demokratiska, offentliga samtalet. Här finns goda
möjligheter att utveckla platser för dessa möten och
samtal.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
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1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet).
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2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V), Olle Burell
m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar följande:
1. Att föreslå kommunstyrelsen bifalla motionen
2. Att därutöver anföra:
Stockholm har världens vackraste stadshus, och det blir än
vackrare när det är en viktig mötesplats för stockholmarna.
Vi delar förvaltningens uppfattning att det behövs fler
platser och miljöer för kultur men konstaterar också att
utvecklingen på många sätt går i motsatt riktning. Platser
för konserter och teater begränsas av lagkrav och
närboendes reaktioner. Bibliotekens möjligheter att vara
den offentliga scenen begränsas av den borgerliga
majoritetens sparkrav på personal och lokaler.
Desto viktigare är det då att skapa nya mötesplatser. Varje
plats har sina problem när det kommer till arrangemang.
Förvaltningen pekar på den stora tillströmningen av
besökare som finns, under främst dagtid, och
konkurrerande övriga arrangemang. Det är naturligtvis sant,
men får ställas i relation till de möjligheter som finns i
miljön och den relativt avskärmade platsen som innebär
liten påverkan på närboende.
Viktigast är dock att utveckla kulturens möjligheter och
samtidigt lyfta stadshuset. För i verkligheten står denna
unika kulturmiljö relativt öde stora delar av året efter
kontorstid. Precis som förvaltningen pekar på visar
kulturnatten hur stadshuset, och dess borgargård, kan
fungera när kulturen görs tillgänglig i stadshuset. Det bör
ske mer än en gång om året.
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från
kulturförvaltningen.
Reservation

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V), Olle Burell m.fl. (S)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Ersättaryttrande

Sofia Lundin (Fi) instämmer i förslag till beslut från vice
ordförande Torun Boucher m.fl. (V), Olle Burell m.fl. (S).
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