Kulturnämnden

PROTOKOLL Nr 6/2022

Tid

Tisdagen den 23 augusti 2022. Kl. 15:30-16:15

Plats

Bråvallasalen, Stockholms stadshus

Justerat

2022-08-31

Omedelbart justerade paragrafer
Justerat

2022-08-23

Jonas Naddebo
Närvarande
Beslutande ledamöter
Jonas Naddebo
Torun Boucher
Kristina Lutz
Charlotte Helmersson
Rasmus Jonlund
Emilia Bjuggren
Margareta Stavling
Stian Raneke
Aida Amoli
Tjänstgörande ersättare
Hanna Werner (M)
Marie Grundström (MP)
Ersättare
Hanna Werner
Oscar Sameland
Jesper Svensson
Marie Grundström
Ida Bengtzon
Rodrigo Arce Oliver
Paulina Sokolow

Torun Boucher

(C) Ordförande
(V) Vice ordförande
(M)
(M)
(L)
(S)
(S)
(S)
(V)
för Lisa Degerman (M)
för Vakant (MP)
(M)
(M)
(L)
(MP)
(V)
(V)
(Fi)

Tjänstepersoner
Stadsarkivet: Lennart Ploom, stadsarkivarie, Susanna Uppling
Kulturförvaltningen: Eva Camél Fuglseth, Daniel Forsman, Rebecka
Ioannidis Lindberg, David Jonsson, Patrik Liljegren, Anne Lund, Lena
Nilsson, Roger Ticoalu, Jelena Veljkovic, Annasara Yderstedt Karlsson,
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Aspeheim och Irma Ortega Cruz.
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§1
Justering av dagens protokoll
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Kulturnämnden utser vice ordförande Torun Boucher (V) att
tillsammans med Jonas Naddebo (C) justera dagens protokoll.
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§2
Anmälan av föregående protokoll
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Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr
5/2022 från nämndens sammanträde den 14 juni, som justerats
den 21 juni.

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Kulturnämnden 2022-08-23

Sida 4 (11)

§3
Anmälningsärenden
Dnr 1.1/31/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Anmälan görs av:
a) Handlingar inkomna till kulturnämnden 2022-06-03 –
2022-08-09
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2022-08-16
c) Protokoll arkivutskottet 2022-08-17
d) Protokoll Kulturförvaltningens förvaltningsgrupp 202208-15
e) Protokoll Stadsarkivets förvaltningsgrupp 2022-08-15
f) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
g) Delegationsbeslut fattade vid Stadsarkivet
h) Kulturförvaltningens månadsrapport juli
i) Stadsarkivets månadsrapport juli
j) Samråd för Roslagsbanans förlängning till city (KS
2022/682). Anmälan av gemensamt kontorsyttrande, dnr
4.1/1759/2022
k) Slutrapport för projektet Digit or Die, dnr 1.3/1334/2019
l) Anmälan av förvaltningschefens beslut om
vidaredelegation från och med 2022-07-01
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§4
Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och
regionplan i en digital miljö (KS 2022/755). Svar på
remiss från kommunstyrelsen
SSA 1.6-4668/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från Stadsarkivet:
1. Kulturnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2022-08-12
Sammanfattning

Boverket föreslår en ändring i plan- och byggförordningen med
syfte att förvaltningsbesluts innehåll i översiktsplan och
regionplan ska kunna överföras, behandlas och återges digitalt i
original. Detta förutsätter att det finns gemensamma standarder
för långtidsbevarande av de digitala planerna. Stadsarkivets
stöder Boverkets förslag med lösning utifrån gemensamma
standarder och filformat som uppfyller arkivlagens krav på
beständighet.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från Stadsarkivet.
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§5
Nya referenspersoner för bedömning av kulturstöd
Dnr 6.1/1783/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden utser Emma af Geijerstam och Fanny
Söderström Aupeix till nya referenspersoner för bedömning
av kulturstöd. Uppdraget gäller fr.o.m. augusti 2022 t.o.m.
juni 2023, med möjlighet till förlängning år 2024, i enlighet
med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-08-12.
Sammanfattning

Kulturförvaltningen föreslår att Emma af Geijerstam och Fanny
Söderström Aupeix utses till referenspersoner till stödformen för
konstnärlig produktion och kulturarrangemang.
Beredningen av stöd till konstnärlig produktion och
kulturarrangemang innefattar bedömningar från referenspersoner.
Syftet med referenspersonerna är att förstärka förvaltningens
samlade bedömning av inkomna ansökningar.
Referenspersonerna har en rådgivande roll och kan nomineras av
allmänheten.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
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§6
Kulturnämndens besök på Bok- och
biblioteksmässan i Göteborg 2022
Dnr 1.1/1791/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturförvaltningen bekostar digitalt eller fysiskt deltagande i
Bok- och biblioteksmässan för sex av kulturnämndens
förtroendevalda, samt tågresa till Göteborg för de som väljer
att delta på plats.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-08-12.
Sammanfattning

Årets bok- och biblioteksmässa anordnas den 22-25 september.
Mässan genomförs både på plats i Göteborg och med digitala
sändningar via Bokmässan Play.
Kulturförvaltningen förslår att kulturförvaltningen bekostar
digitalt eller fysiskt deltagande i Bok- och biblioteksmässan för
sex av kulturnämndens förtroendevalda, samt tågresa till
Göteborg för de som väljer att delta på plats.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
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§7
Revidering av kulturnämndens delegationsordning
med anledning av Lag 2021:34 om tillträdesförbud
till butiker, badanläggningar och bibliotek
Dnr 1.1/1955/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att besluta på
nämndens vägnar enligt kulturförvaltningens förslag till
delegationsordning
2. Kulturnämnden överlåter enligt 7 kap 6 § kommunallagen till
förvaltningschefen att i sin tur, genom vidaredelegering,
uppdra åt en annan anställd att fatta beslut i de ärendegrupper
som nämnden enligt punkt 1 ovan delegerar till
förvaltningschefen.
3. Beslut som kan överklagas enligt 13 kap 2 § kommunallagen
anmäls till nämnden, om inget annat anges, vid närmast
följande sammanträde
4. Delegationsordningen gäller från och med månadsskiftet efter
att kulturnämndens beslut har vunnit laga kraft, och ersätter
därmed ”Delegationsordning för kulturförvaltningen”, dnr
1.1/3411/2021, som beslutades av kulturnämnden 2021-12-15
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-08-12.
Sammanfattning

För att kunna tillämpa den nya lagen om tillträdesförbud till
bibliotek ser kulturförvaltningen ett behov av att uppdatera
nämndens delegationsordning utifrån de nya bestämmelserna.
Kulturförvaltningen föreslår att nämnden delegerar rätten att
ansöka hos åklagare om tillträdesförbud på bibliotek, att
samtycka till att fråga om tillträdesförbud på bibliotek tas upp på
anmälan av Polismyndigheten samt ytterligare beslut som kan
följa av en sådan ansökan. Kulturförvaltningen föreslår därför att
kulturnämnden beslutar om ny delegationsordning enligt bilaga 2
till förvaltningens tjänsteutlåtande.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
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Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
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§8
Stöd till The Global Node AB för etablering av
repotell
Dnr 6.1/3994/2021
Beslut

1. Nämnden beviljar 5 mnkr i stöd till The Global Node
Stockholm AB för etablering av Repotell i Ellipsen
(Skansen 22) på Sergels torg, i enlighet med
kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-08-12.
Sammanfattning

I Stockholms stads budget för 2019 fick kulturnämnden i uppdrag
att utreda formerna för ett Repotell som erbjuder
repetitionslokaler bokningsbara per timme. I budgeten för 2022
har nämnden i uppdrag att etablera ett Repotell i linje med
utredningens slutsatser.
2020 påbörjade förvaltningen en sondering av aktörer med
intresse för att samverka med staden kring Repotell. Resultatet
blev att förvaltningen har haft dialog med tre organisationer; The
Global Node Stockholm AB, SPACE - Contemporary Digital
Culture Center AB och ABF Stockholm.
Enligt förvaltningens bedömning visade The Global Node
Stockholm AB på det mest relevanta konceptet för att etablera
och driva ett Repotell. Efter den inledande dialogen har The
Global Node Stockholm AB inkommit med en ansökan om stöd
till kulturetablering.
The Global Node Stockholm AB projekterar för ett musikhus på
Sergels torg som inkluderar ett Repotell med 15
repetitionslokaler där kreatörer kan mötas och skapa musik.
Målgruppen är musikskapare och utövare i Stockholm; både
amatörer, semi-professionella och professionella. Repotell
kommer att vara en integrerad del av musikhusets totala
verksamhet som även omfattar scen, konferensrum, musikbar,
kafé samt ytor för co-working.
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Den totala kostnaden för etableringen beräknas till 18,5 mnkr.
The Global Node Stockholm AB ansöker om 5 mnkr från
kulturnämnden i Stockholms stad för etablering av Repotell
2022-2023. Intäkter genom egen finansiering och extern
medfinansiering möter de övriga kostnaderna.
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Förvaltningens bedömning är att The Global Node Stockholm
AB har goda förutsättningar att inom sitt koncept etablera och
driva ett Repotell. Deras ansökan om stöd möter väl
etableringsstödets villkor för konstnärlig förnyelse,
infrastrukturell utveckling samt samarbete och ekonomisk
bärkraft. Ansökan möter också ambitionerna i Stockholms stads
kulturstrategiska program.
Förvaltningen förslår att nämnden beviljar ett stöd om 5 mnkr till
The Global Node Stockholm AB för etablering av Repotell 20222023.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
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§9
Information och övriga frågor
-

-

-

Roger Ticoalu, avdelningschef för
evenemangsavdelningen, informerade nämnden om hur
kulturfestivalen har förlöpt. Han redogjorde även för hur
evenemangsavdelningen tillsammans med Polisen
hanterade incidenten under festivalens sista kväll, då en
väska med en explosiv laddning påträffades i
Kungsträdgården. Roger Ticoalu berömde personalens
agerande under kvällen.
Jelena Veljkovic, avdelningschef för Kulturskolan,
berättade om anmälningsläget i det nya
verksamhetssystemet Speed Admin och om resultatet av
årets deltagarundersökning.
Eva Camél Fuglseth, projektledare, berättade om
kulturförvaltningens kompetensutvecklingsprojekt Digit
or Die, som finansierats med stöd av Europeiska
socialfonden.
Vid protokollet,
Kajsa Rydergård
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