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Kulturnämnden: kulturförvaltningen
Nämndens uppgifter för kulturförvaltningen
Kulturnämnden ansvarar för delar av stadens kulturverksamhet. Nämnden ska
följa och främja utvecklingen av kulturlivet i staden och inom sitt
verksamhetsområde ombesörja stadens bidragsgivning till kulturell verksamhet
samt stödet till de allmänna samlingslokalerna, hemgårdarna, de
kommunövergripande verksamheterna Akalla by och Husby gård samt 4Hgårdarna. Nämnden ska genom sitt ansvar för bidragsgivning till projekt och
föreningar motverka segregation och främja ökad integration. Nämnden
ansvarar
för
medborgarskapsceremonien.
Nämnden
har
också
uppföljningsansvar för fritids- och sommarkoloniverksamhet för barn och
ungdomar. Nämnden ska tillhandahålla kulturskolverksamhet i hela staden.
Nämnden ska svara för verksamheten vid Stockholms stadsbibliotek,
Kulturhuset, Liljevalchs konsthall, stadens konstkansli m.m. samt svara för
konstnärlig utsmyckning av allmänna platser.

Förslag till budget
Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007
Mnkr

Budget
2004

Budget
2005

Plan
2006

Plan
2007

Driftverksamhet
Kostnader (-)
Drift och underhåll
Avskrivningar
Internräntor
Intäkter

-682,4
-678,1
-2,3
-2,0
75,2

-709,8
-706,3
-1,8
-1,7
75,2

-712,8
-706,3
-4,3
-2,2
75,2

-713,0
-706,3
-4,6
-2,1
75,2

Netto

-607,2

-634,6

-637,6

-637,8

-6,5
0,0
-6,5

-5,5
0,0
-5,5

-1,5
0,0
-1,5

-1,5
0,0
-1,5

Investeringsplan
Utgifter (-)
Inkomster
Netto

Nämnden tillförs 14,2 mnkr för att täcka ökade kostnader för föreningsbidrag
samt bidrag till organisationer som överförs från integrationsnämnden.
Nämnden tillförs även 12,0 mnkr för ökade kostnader för Kulturskolan, lokaler
och 5,0 mnkr för Lava med flera ungdomssatsningar.

Viktiga frågor 2005-2007
− Stadens kulturverksamhet ska utformas så att nya grupper både bland
publik och utövare nås.
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− Kulturskolan ska fördubbla antalet deltagare.
− Satsningar på ungas egna kulturaktiviteter ska prioriteras.
Biblioteksverksamheter
En fungerande biblioteksverksamhet är en grundläggande del i samhällets
kulturella och demokratiska infrastruktur. I dagens kunskaps- och
informationssamhälle utgör folkbiblioteken en potentiell plattform för att skapa
jämlika förutsättningar för såväl informellt som formellt lärande. De lokala
biblioteken är potentiella knutpunkter i stadsdelarnas kulturliv och har en
viktig funktion att stimulera människors kreativitet, vidareutbildning och
personliga utveckling, särskilt för barn och unga. Biblioteken ska ha ett nära
samarbete med skolorna och skolbiblioteken för att stärka och underlätta
elevernas språkutveckling.
Kulturnämnden ska
• utveckla samarbetet mellan stadsdelsbibliotek, skolor och skolbibliotek för
att stärka och underlätta elevernas språkutveckling,
• utveckla stadsdelsbibliotekens möjligheter till att vara en central plats för
såväl formellt som informellt lärande,
• under 2005 redovisa uppdraget om samlingslokaler som lades i strategiska
ärendet.
Kulturskolan och lokala kulturcentra
I Kulturskolan läggs grunden till ett kulturellt kapital som barn och ungdomar
bär med sig genom hela livet. Där ges också möjlighet till att fördjupa
förmågan att uttrycka sig på många olika sätt. Satsningar som påbörjats för att
nå barn och ungdomar som inte själva söker sig till verksamheten ska fortsätta.
För att lösa den lokalbrist som sedan flera år är ett stort problem för
Kulturskolan och för att knyta kultur och skola närmare varandra flyttas
resurser för Kulturskolans lokaler till kulturnämnden från stadsdelsnämnderna.
Kommunstyrelsen ska
•

i samråd med stadsdelsnämnderna och kulturnämnden utarbeta riktlinjer för
upplåtelse och prissättning av grundskolans lokaler för Kulturskolan.

Kulturnämnden ska
• rikta insatser för att nå grupper som idag är underrepresenterade, det
utvecklings- och moderniseringsarbete som inletts ska fortsätta,
• genom Kulturskolan, vid sidan om stadsdelsbiblioteken och kulturstödet,
samverka med stadsdelsnämnderna i utvecklandet av lokala kulturcentra och
träffpunkter för unga,
• fr.o.m. år 2005 hyra lokaler från skolorna för Kulturskolans verksamhet.
Kultur för och av ungdomar
Ungdomars kulturvanor har länge varit ett eftersatt område vad gäller deras
konsumtion av kultur och deras möjlighet att producera kultur. Träffpunkter
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med utrymme för musik, dans, film och tillfälliga kulturevenemang placeras
högst på ungdomars önskelista.
Det nyutbyggda Lava och det nya Ungdomsbiblioteket på Medborgarplatsen
blir centrala resurscentrum för ung kultur och ger möjligheter till
projektverksamhet i samverkan med träffpunkterna för unga i stadsdelarna.
Kulturnämnden ska ansvara för att nätverk bildas mellan träffpunkterna i
staden där Lava, Ungdomsbiblioteket, Kulturskolan, Ung08festivalen,
Kulturstöd m.fl. ska ingå.
Kulturnämnden ska
• samverka med stadsdelsnämnderna för att utveckla en god infrastruktur för
ungas egna kulturaktiviteter,
• återkomma till kommunstyrelsen med ett särskilt ärende om utformande av
ett nätverk samt minimikrav för Stockholms träffpunkter för unga.
Stöd till det fria kulturlivet
Det fria kulturlivet har sedan länge visat sig vara motor och nyskapare och är
därmed viktigt för att Stockholm ska vara en vital kulturstad. Att skapa
förutsättningar för ett starkt kulturliv vid sidan av institutionerna är ytterst en
fråga om yttrandefrihet och demokrati. Stadens ekonomiska kulturstöd ska
inriktas på det professionella kulturlivet och på kultur för barn och ungdomar.
Staden kommer på olika områden vidta åtgärder för att ge fler barn och
ungdomar tillfälle att uppleva och själva utöva kultur i olika former. Staden är
angelägen om att finna former för ett nära samarbete med Stockholms fria
kulturliv i dessa satsningar.
Statens museer har infört fri entré. Staden bevakar utvecklingen och
undersöker möjligheterna att införa fria entréer på stadens museer.
Kulturnämnden ska
• verka för att stärka de lokala fria kulturverksamheterna,
• verka för att ge plats för nya kulturella uttryck och utövare.
Övrigt
Integrationsnämnden har t.o.m. 2004 ansvarat för bidragsgivningen till
invandrarorganisationer och integrationsprojekt samt handläggning av frågor
avseende nationella minoriteter. Detsamma gäller ansvaret för
medborgarskapsceremonin.
Kulturnämnden ska
• fr.o.m. år 2005 ansvara för bidragsgivning till invandrarorganisationer och
integrationsprojekt samt handläggning av frågor avseende nationella
minoriteter,
• fr.o.m. år 2005 ansvara för medborgarskapsceremonin.
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Kulturnämnden: Stadsarkivet
Nämndens uppgifter för stadsarkivet
Nämnden är arkivmyndighet och ansvarar för Stockholms stadsarkiv.
Huvudsakliga styrdokument
Arkivreglemente för Stockholms stad (KF 1996-12-04).

Förslag till budget
Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007
Mnkr

Budget
2004

Driftverksamhet
Kostnader (-)
Intäkter
Netto

-59,1
17,7
-41,4

Budget
2005

Plan
2006

-59,6
18,0
-41,6

-62,6
18,0
-44,6

Plan
2007

-62,6
18,0
-44,6

Viktiga frågor 2005-2007
− Renoveringen av magasinen i Kungsklippan ska påbörjas.
En om- och utbyggnad av stadsarkivet har genomförts för att
folkbokföringshandlingar från kyrkan ska kunna tas emot vid den leverans som
beräknas ske under åren 2005-2007.
Välordnade arkiv är en nödvändighet för det demokratiska och öppna
samhället. En väl fungerande arkivverksamhet är en förutsättning för att
offentlighetsprincipen ska fungera. Arkiv möjliggör en kritisk granskning av
makthavare och de beslut som fattas. De möjliggör också forskning ur
historiska perspektiv och säkerställer en god tillgång till information för
kommande generationer.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
11.

Förslaget till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007 för
Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet godkänns.

Förändringar mellan kommunfullmäktiges budget 2004 och kommunstyrelsens förslag 2005
redovisas i bilaga 1b
Investeringar åren 2005-2007 redovisas i bilaga 4
Reservationer och yrkanden redovisas i del 2 till denna budget

Stockholms stads budget 2005

