
 

 

s  KULTURNÄMNDEN Protokoll nr 1/2009 

   Paragrafer 1 - 24 
 
Tid:  Tisdagen den 10 februari 2009, kl. 15.30 – 16.50 
Plats:  Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus  
 
Justerat  den  4 / 3  2009 
 
 
 
 
Madeleine Sjöstedt    Roger Mogert  
 
Ledamöter:   Madeleine Sjöstedt (FP)  ordförande 
    Roger Mogert (S)   vice ordförande  
    Cecilia Brinck (M) 
    Ann Mari Engel (V) 
    Eva Louise Erlandsson Slorach (S) 
    Elisabeth Fleetwood (M) 
    Inga-Märta Fröman (KD) 
    Rasmus Jonlund (FP) 
    Lorentz Lyttkens (M)  
    Kerstin Wickman (MP) 
Ersättare:    Sahar Almashta (FP)   
    Mårten Andersson (V)  
    Mats Berglund (MP)  
    Inga Granberg (S)    tjänstgörande 
    Elias Granqvist (M) 
    Anette Hellström (M)  
    Edith Humble (S)  
    Tünde Kovach (M)  
    Tony Nilsson (S) 
    Hugo Nordenfelt (M)  
 
Förhinder:   Hasan Hitay (S) 
    Andreas Engström (M) 
 
Personalrepresentanter: Maria Börjesson (SACO) och Marie Egnell (TCO)  
 
Tjänstemän: 
Stadsarkivarie Björn Jordell, förvaltningschef vid Stockholms Stadsarkiv 
Kulturförvaltningen: Kulturdirektör Berit Svedberg, förvaltningschef vid Stockholms 
kulturförvaltning, Bo Andér chef för avdelningen för kultur- och integrationsstöd, Ann-
Charlotte Backlund stadsantikvarie/chef för Stockholms stadsmuseum, Barbro 
Erlandsson personalchef, Marion Hauge Lindberg kulturskolechef, Lillemor Gardart 
nämndsekreterare, Anna Klynning kommunikationschef, Inga Lundén stads-
bibliotekarie, Eric Sjöström Kulturhuset, Mats Sylwan kulturstrateg samt Ulf Willart 
ekonomichef. 
Kultur och idrottsroteln: Erik Jennische borgarrådssekreterare och Anna Wåglund 
Söderström biträdande borgarrådssekreterare. 
 



Stockholms kulturnämnd -2- Protokoll nr 1/2009 
  2009-02-10 

 

 
 
 
Ordförande öppnade årets första sammanträde med att hälsa Anna Klynning, kommuni-
kationschef vid kulturförvaltningen och Maria Börjesson, personalrepresentant för 
SACO, välkomna.  
 
 
 
Ärenden med personalrepresentation 
 
§ 1  
 
Anmälan av Stockholms kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i 
kulturnämnden 2009   
Dnr: 002/5295/2008 
 
Anmälan gjordes att Stockholms kommunfullmäktige den 15 december 2008, § 16, 
förrättat val av elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande och 
elva ersättare i kulturnämnden för år 2009 enligt nedanstående:  
 
 Ledamöter: Madeleine Sjöstedt (FP) ordförande 
    Roger Mogert (S)  ordförande 
    Cecilia Brinck (M) 
    Elisabeth Fleetwood (M) 
    Lorentz Lyttkens (M)  
    Rasmus Jonlund (FP) 
    Inga-Märta Fröman (KD) 
    Eva Louise Erlandsson Slorach (S) 
    Hasan Hitay (S)  
    Ann Mari Engel (V) 
    Kerstin Wickman (MP)  
 Ersättare: Hugo Nordenfelt (M)   
    Tünde Kovach (M)  
    Andreas Engström (M) 
    Anette Hellström (M) 
    Elias Granqvist (M) 
    Sahar Almashta (FP) 
    Inga Granberg (S)  
    Tony Nilsson (S) 
    Edith Humble (S)  
    Mårten Andersson (V)  
    Mats Berglund (MP)  
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna. 
 
 



Stockholms kulturnämnd -3- Protokoll nr 1/2009 
  2009-02-10 

 

 
 
§ 2 
 
Anmälan av justerat protokoll 
 
Anmälan gjordes att protokoll nr 10/2008 fört vid kulturnämndens sammanträde den 10 
december 2008, hade justerats. 
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt att godkänna anmälan. 
 
 
 
 
§ 3 
 
Justering av dagens protokoll 
 
BESLUT 
 
Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordföranden Roger Mogert (S) utsågs att 
justera dagens protokoll.  
 
 
 
 
§ 4 
 
Anmälningsärenden  
 
Anmälan gjordes av till nämnden inkomna ärenden enligt bilaga A till detta protokoll.  
 
Vid dagens sammanträde utdelades Arkivutskottets protokoll nr 1/2009 fört vid 
sammanträde den 5 februari 2009 och protokoll fört vid kulturförvaltningens 
förvaltningsgrupps sammanträde den 6 februari 2009.  
 
I anslutning till anmälan av Handikapprådets protokoll (anmälningsärende nr 4 c) initie-
rade ersättaren Elias Granqvist (M) en diskussion om hörselslingor och andra åtgärder 
för ökad tillgänglighet. Beträffande anmälan av beslut inom kultur- och integrationsstöd 
(anmälningsärende nr 4 e) efterlyste ledamoten Kerstin Wickman (MP) en förteckning 
över kontaktpersoner. Kulturförvaltningen ska översända en sådan förteckning. 
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt att godkänna anmälningarna. 
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§ 5 
 
Årsredovisning med bokslut för år 2008 för kultur nämnden/Stadsarkivet 
Dnr: 1.2-1621/09 
 
Stadsarkivförvaltningen hade den 28 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande med förslag 
till årsredovisning med bokslut för år 2008 för Stadsarkivet. Tjänsteutlåtandet hade 
senare reviderats och vid dagens sammanträde utdelades nya sidor med justerad text. 
Stadsarkivarie Björn Jordell informerade i ärendet. Ersättaren Elias Granqvist (M) 
påtalade att hans namn saknades i förteckning över nämndens ersättare, varför rättelse i 
årsredovisningen ska göras. 
 
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt i enlighet med Stadsarkivets förslag, d.v.s.  
 
  att  godkänna Stadsarkivets reviderade förslag till årsredovisning och bokslut 

för år 2008 
 
  att  i enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning avveckla 

resultatenheten SHD Resurs 
 
  att  överlämna årsredovisningen och bokslutet till kommunfullmäktige. 
 
 
 
Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Roger Mogert (S), ledamöterna Ann Mari 
Engel (V), Eva Louise Erlandsson Slorach (S) och Kerstin Wickman (MP) samt 
tjänstgörande ersättaren Inga Granberg (S) enligt följande:  
 
  ”Stadsarkivet har under året bedrivit en omfattande verksamhet. Personalens 

och ledningens förmåga att finna innovativa lösningar är imponerade och värda 
att uppmärksammas. Samtidigt känner vi oro för en rad försämringar som 
tvingats fram på grund av otillräckliga anslag från den moderatledda 
majoriteten. Tyvärr är resurserna inte tillräckliga för att genomföra viktiga 
insatser och effektiviseringar. Särskilt viktigt under de närmsta åren är att delar 
av den enorma informationsbank som stadsarkivet utgör digitaliseras och görs 
tillgänglig för allmänheten. Framgent kan vi bara hoppas att personalminsk-
ningarna ska upphöra och att verksamheten ges förutsättningar att utvecklas. 
För övrigt anser vi att SHD-resurs verksamhet ska bevaras.” 

 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  
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§ 6 
 
Årsredovisning med bokslut 2008 för kulturnämnden/kulturförvaltningen 
Dnr: 1.1/506/2009 
 
Kulturförvaltningen hade den 29 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till 
årsredovisning med bokslut 2008 för kulturnämnden/Kulturförvaltningen. Tjänste-
utlåtandet hade senare reviderats och vid dagens sammanträde utdelades nya sidor med 
justerad text. Kulturdirektör Berit Svedberg informerade i ärendet samt påtalade att 
personalorganisationerna gjort särskilda uttalanden som angetts i förvaltningsgruppens 
protokoll (anmälningsärende nr 4 j). Ersättaren Elias Granqvist (M) påtalade att hans 
namn saknades i förteckning över nämndens ersättare, varför rättelse i årsredovisningen 
ska göras. 
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt i enlighet med kulturförvaltningens förslag, d.v.s.  
 
 1  att godkänna kulturförvaltningens reviderade verksamhetsberättelse med 

bokslut för år 2008 och överlämna del 1 med bilagor till 
kommunstyrelsen 

 
 2.  att hemställa hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 0,6 mnkr 

avseende bidrag till Stockholms jazzfestival.  
 
 
 
Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Roger Mogert (S), ledamöterna Ann Mari 
Engel (V), Eva Louise Erlandsson Slorach (S) och Kerstin Wickman (MP) samt 
tjänstgörande ersättaren Inga Granberg (S) enligt följande:  
 
 ”Stockholm har ett aktivt och mångfacetterat kulturliv. Vi har många hängivna 

medarbetare inom stadens olika verksamheter och många aktörer inom det fria 
kulturlivet, som med små medel tillhandahåller mycket kulturverksamhet för 
stockholmarna. 

 
 Verksamhetsberättelsen redovisar flera positiva resultat. Det är också positivt 

att flera initiativ från förra mandatperioden, så som kulturfestivalen, fri entré på 
museerna, satsningen på PUNKTMedis etcetera lever vidare. 

 
 Vi är dock oroande över nedskärningarna på Stockholms kulturverksamheter. 

Hittills under mandatperioden har nedskärningar satt tydliga spår. Den mode-
ratledda majoritetens kulturpolitik har inneburit två år av besparingar. För att 
nå samma nivå på kulturbudgeten som innan valet 2006 behövs ytterligare 100 
miljoner kronor. Kulturskolan, Stadsbiblioteket och Stadsmuseet har fått göra 
sig av med ungefär 70 tjänster.  
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 Särskilt oroande är nedrustningen i kulturen för barn och unga. Trots att majo-

riteten påstår sig prioritera barn och unga kan vi konstatera att andelen kultur-
besök från förskolor och skolor minskat. Samtidigt sker besparingar på kul-
turskolan och majoriteten når inte sitt eget mål för kulturskolans fritidsverk-
samhet. Antalet deltagare i Kulturskolan har minskat med 14 000 sedan 2006 
och detta samtidigt som utbudet har försämrats och avgifterna har höjts.  

 Höjningen av avgiften för Kulturskolan riskerar att innebära än färre deltagare, 
och då framförallt inom de grupper som redan idag är underrepresenterade. Re-
dan nu tvingas barn och unga lämna Kulturskolans verksamheter för att de bli-
vit för dyra.  

 
 En viktig del av Stockholms kulturliv har traditionellt varit lokala satsningar i 

stadsdelsnämnderna. Under mandatperioden har detta minskat väsentligt. Se-
dan kultursekreterarna försvann har skolornas möjligheter att erbjuda barn och 
ungdomar kulturupplevelser försämrats drastiskt. Det är också oroande att se 
den kraftiga minskningen av kulturinköp från Stockholms skolor. I en tid av 
besparingar på såväl kultur som skola leder naturligtvis till att kulturupplevel-
ser för barn och unga får stå tillbaka och det kan inte accepteras. 

 
 Sammantaget är det frågan om omfattande besparingar på kulturen i Stock-

holm, vilka kommer att ta lång tid att återställa.” 
 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  
 
 
 
§ 7 
 
Val av ledamöter och ersättare till kulturnämndens Arkivutskott år 2009 
Dnr: 1.1-1628/09 
 
Stadsarkivförvaltningen hade den 27 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande med förslag 
om val av ledamöter och ersättare till kulturnämndens Arkivutskott år 2009. I 
tjänsteutlåtandet föreslogs att kulturnämnden beslutar 
 
att   till kulturnämndens utskott för arkivfrågor år 2009 utse fem ledamöter, varav 

en ordförande och en vice ordförande, samt tre ersättare. 
 
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt i enlighet med Stadsarkivförvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet 
samt 
 
  att  omvälja ledamöter och ersättare i kulturnämndens arkivutskott för år 

2009 enligt följande:  
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   Ledamöter Elisabeth Fleetwood (M)   ordförande 
     Eva Louise Erlandsson Slorach (S) vice ordförande 
     Mårten Andersson (V)  
     Rasmus Jonlund (FP) 
     Lorentz Lyttkens (M) 
   
 
   Ersättare Sahar Almashta (FP)  
     Mats Berglund (MP)  
     Inga-Märta Fröman (KD) 
 
 
 
 
§ 8 
 
Kulturförvaltningens synpunkter på samrådsunderlaget för Stockholms 
översiktsplan 
Dnr: 003/4499/2008 
 
Till kulturnämnden hade för yttrande översänts remiss med samrådsunderlag för 
Stockholms översiktsplan. I ärendet förelåg ett av kulturförvaltningen den 27 januari 
2009 avgivet tjänsteutlåtande.   
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt i enlighet med kulturförvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet 
 
  att  som svar på skrivelsen överlämna och åberopa kulturförvaltningens 

tjänsteutlåtande. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  
 
 
 
 
§ 9 
 
Yttrande över revisionsrapport: Hantering av synpunkter och klagomål från 
medborgare och brukare 
Dnr: 003/4488/2008 
 
Till kulturnämnden hade för yttrande översänts revisionsrapporten hantering av 
synpunkter och klagomål från medborgare och brukare. I ärendet förelåg ett av 
kulturförvaltningen den 29 januari 2009 avgivet tjänsteutlåtande. 
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BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt i enlighet med kulturförvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet 
 
  att  som svar på stadsrevisionens begäran om yttrande överlämna och åberopa 

kulturförvaltningens tjänsteutlåtande. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  
 
 
 
 
 
§ 10 
 
Remiss: Projekt Navet – effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad 
Dnr: 1.6-1659/09 
 
Till kulturnämnden hade för yttrande remitterats förslag beträffande Projekt Navet – 
effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad. I ärendet förelåg ett av 
stadsarkivförvaltningen och kulturförvaltningen den 28 januari 2009 gemensamt avgivet 
tjänsteutlåtande.   
 
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt i enlighet med stadsarkiv- och kulturförvaltningarnas förslag i 
tjänsteutlåtandet 
 
  1.  Kulturnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av stadslednings-

kontorets förslag med kulturförvaltningens och stadsarkivets 
gemensamma tjänsteutlåtande. 

 
 
 
 
 
§ 11 
 
Beslut angående kulturförvaltningens kvalitetsgarantier för 2009 
Dnr: 1.1/1505/2009 
 
Kulturförvaltningen hade den 22 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande med förslag 
angående kulturförvaltningens kvalitetsgarantier för 2009. Tjänsteutlåtandet hade den 6 
februari 2009 kompletterats med Kulturskolans kvalitetsgarantier. 
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BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt i enlighet med kulturförvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet 
 
  att  anta de i tjänsteutlåtandet bifogade kvalitetsgarantierna att gälla fr.o.m. 

2009-02-10 och tills vidare avseende 
 
    Avdelningen för kultur- och integrationsstöd 
    Kulturhuset 
    Kulturskolan 
    Liljevalchs konsthall/Stockholm konst 
    Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen 
    Stockholms stadsbibliotek 
 
 
 
 
§ 12 
 
Förslag om stöd till Barnkulturhuset Palatset 
Dnr: 131/4557/2008 
 
Kulturförvaltningen hade den 19 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande med förslag om 
stöd till Barnkulturhuset Palatset.  
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt i enlighet med kulturförvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet 
 
  1. om projektstöd om 1 500 000 kr till Zingo Film och tv AB/Palatset 

org.nr. 556151-3127 för förankring och verksamhetsutveckling av 
barnkulturhuset Palatset 

 
  2. om utbetalning i två omgångar enligt förvaltningens förslag 
 
  3. se positivt på att stödja verksamheten Palatset på lång sikt. 
 
 
 
 
§ 13 
 
Förslag om stöd till Östersjöfestivalen 2009 
Dnr: 131/4084/2008 
 
Kulturförvaltningen hade den 7 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande med förslag om 
stöd till Östersjöfestivalen 2009.  
 



Stockholms kulturnämnd -10- Protokoll nr 1/2009 
  2009-02-10 

 

 
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt i enlighet med kulturförvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet 
 
 att  bevilja 900 tkr i projektstöd för Östersjöfestivalen 2009. 
 
 
 
 
 
§ 14 
 
Delutbetalning av verksamhetsstöd till studieförbunden 2009 
Dnr: 6.1/497/2009 
 
Kulturförvaltningen hade den 22 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande med förslag om 
delutbetalning av verksamhetsstöd till studieförbunden 2009. I tjänsteutlåtandet 
föreslogs att kulturnämnden beslutar att 
 
  1. fördela del av verksamhetsstöd om 21 762 000 kr för år 2009 till 

studieförbund och FOSAM enligt detta tjänsteutlåtande. 
 
Yrkanden 
 
I ärendet uppkom överläggningar, varunder yrkanden framställdes  
 
dels, att kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag i tjänste-

utlåtandet 
 
dels,   av vice ordföranden Roger Mogert (S), ledamöterna Ann Mari Engel (V) och 

Kerstin Wickman (MP) att kulturnämnden beslutar  
 
 att  delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut 
 
 att därutöver anföra följande: 
 
 ”Det är inte acceptabelt att bidragen till studieförbunden är så låga trots en så 

omfattande verksamhet inom studieförbunden. Studieförbunden bedriver en 
verksamhet av stor betydelse. För många människor innebär det tillgång till 
personlig utveckling och studier som annars inte varit möjlig. Bidragen till 
folkbildningen måste höjas för att säkra ett brett utbud av utvecklingsmöjlig-
heter för alla stockholmare. Det är därför med oro vi noterar att anslaget även 
för studieförbunden urholkas. I folkpartiets oppositionsbudget 2006 skriver de i 
vackra ordalag om satsningar på kulturverksamheten. Men efter två år har stu-
dieförbunden m.fl. drabbats av nedskärningar. Bidraget till studieförbunden har 
sedan 2006 minskat med drygt 5 miljoner kronor. Samtidigt har även dessa 
verksamheter fått vara med om en utveckling med höga kostnadsökningar.”  
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BESLUT 
 
Efter propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kulturnämnden i enlighet med kultur-
förvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet, d.v.s.  
 
  att  fördela del av verksamhetsstöd om 21 762 000 kr för år 2009 till 

studieförbund och FOSAM enligt nedan: 
 
Studieförbund Grundbidrag Prioriterade  Totalt  

    områden   
ABF 3 180 000 1 150 000 4 330 000 
Vuxenskolan 4 442 000 1 230 000 5 672 000 
Folkuniversitetet 1 330 000 450 000 1 780 000 
Medborgarskolan 1 555 000 570 000 2 125 000 
Studiefrämjandet 2 202 000 800 000 3 002 000 
Sensus 1 702 000 590 000 2 292 000 
Bilda 963 000 330 000 1 293 000 
NBV 640 000 218 000 858 000 
Ibn Rushd, startbidrag 300 000   300 000 
FOSAM    110 000 
SUMMA 16 314 000 5 338 000 21 762 000 

I april utbetalas resterande medel, 5 338 000 kr, fördelat efter studieförbundens verk-
samhet 2008, mätt efter kvantitet eller volym. 
 
 
Reservation avgavs av vice ordförande Roger Mogert (S), ledamöterna Ann Mari Engel 
(V), Eva Louise Erlandsson Slorach (S) och Kerstin Wickman (MP) samt tjänstgörande 
ersättaren Inga Granberg (S) enligt det av dem framställda yrkandet.  
 
 
 
§ 15 
 
Förslag om verksamhetsstöd till organisationen Kulturdirekt 
Dnr: 6.1/1695/2009 
 
Kulturförvaltningen hade den 23 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande med förslag om 
verksamhetsstöd till organisationen Kulturdirekt. Avdelningschef Bo Andér besvarade 
fråga från ledamoten Ann Mari Engel (v). 
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt i enlighet med kulturförvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet 
 
  att  bevilja verksamhetsstöd om 1 000 tkr till organisationen Kulturdirekt 

Stockholm för 2009.  
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§ 16 
 
Förslag till justering av villkoren för bonusen till det fria kulturlivet 
Dnr: 003/4272/2009-6 
 
Kulturförvaltningen hade den 7 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till 
justering av villkoren för bonusen till det fria kulturlivet.  
 
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt i enlighet med kulturförvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet 
 
 att  anta förvaltningens förslag om justering av villkoren för bonusen till det 

fria kulturlivet. 
 
 
 
Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Roger Mogert (S), ledamöterna Ann Mari 
Engel (V), Eva Louise Erlandsson Slorach (S) och Kerstin Wickman (MP) samt 
tjänstgörande ersättaren Inga Granberg (S) enligt följande:  
   
 ”Det är bra att förvaltningen nu föreslår att göra en justering i villkoren för för-

delningen av den s.k. bonusen till det fria kulturlivet, som majoriteten tillska-
pade förra året. Resultatet som redovisades till nämnden i juni visade en hel del 
orimliga konsekvenser av detta system, som i sig innebär både en ökad kom-
mersialisering och en oacceptabel styrning av det fria kulturlivets verksam-
heter. 

 
 Nu föreslås en justering för att en ”inte allt för stor del ” ska tillfalla dem som 

redan har högst stöd från staden. Dock består själva grunden, som innebär just 
att de som har mycket ska få mer. Det är en kulturpolitisk självmotsägelse att 
ge extra stöd till dem som har mest inkomster från annat håll. 

 
 Systemet saknar helt både kvalitetskriterier och analys av verksamheternas    

karaktär och ändamål.   
 
 Det vore bättre att skrota bonussystemet och i stället fördela 5,5 miljoner till de 

fria verksamheterna i Stockholm som är i mycket stort behov av ökade resurser 
för att kunna överleva.   

 
 Vi efterlyser en mer grundlig analys av utfallet och emotser den av majoriteten 

vid beslutet utlovade utvärderingen av systemet efter ett år.”  
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§ 17 
 
Svar på skrivelse av Roger Mogert (S), Mårten Andersson (V) och Kerstin 
Wickman (MP) angående utvidgning av Stockholms kulturfestival  
Dnr: 003/4953/2008 
 
Kulturnämnden beslöt, vid sammanträde den 10 december 2009, § 257, att uppdra till 
kulturförvaltningen att bereda skrivelse från Roger Mogert (S), Mårten Andersson (V) 
och Kerstin Wickman (MP) angående utvidgning av Stockholms kulturfestival. I ärendet 
förelåg ett av kulturförvaltningen den 23 januari 2009 avgivet tjänsteutlåtande. 
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt i enlighet med kulturförvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet 
 
 att  som svar på skrivelsen överlämna och åberopa kulturförvaltningens 

tjänsteutlåtande.  
 
 
 
 
§ 18 
 
Förslag till ny stödform med arbetsnamnet ”Live-checkar” 
Dnr: 1.1/146/2009 
 
Kulturförvaltningen hade den 12 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande med förslag om 
ny stödform med arbetsnamnet ”Live-Checkar”. I tjänsteutlåtandet föreslogs att 
kulturnämnden beslutar 
 
att i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande godkänna förvaltningens förslag 

till ny stödform med arbetsnamnet ”Live-checkar” 
 
BESLUT 
 
Efter överläggningar beslöt kulturnämnden enhälligt enligt förslag av ordförande 
Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), ledamöterna Cecilia Brinck m.fl. (M) och Inga-Märta 
Fröman (KD)  
 
 1  att      i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut 
 
 2  att  därutöver anföra: 
 
 ”Stockholm har ett rikt musikliv. På små och stora scener runtom i staden spe-

las musik av många genrer. Ett levande kulturliv är en grund för en storstad. 
Det är viktigt att staden stöder en utveckling mot att flera människor kan kom-
ma i kontakt med musikkulturen och på det sättet bidrar till att sektorn växer. 
Livecheckar är ett sätt att skapa möjligheter för fler musiker att få skäligt betalt 
för sitt jobb. Det kan förhoppningsvis också leda till att det blir ännu mer live-
musik i Stockholm. 
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 Förvaltningen har lagt fram ett väl genomarbetat förslag för livecheckarnas ut-

formning. Det är dock viktigt att den administrativa lösningen inte blir för 
krånglig. Det bör vara en smidig process att ansöka om och få tillgång till 
checkarna. Det är också viktigt att bedömningsförfarandet om tilldelandet av 
checkarna inte blir en alltför utdragen process. Förvaltningen bör i utformning-
en av systemet dra lärdom av exempelvis utformningen av stödsystemet En 
snabb slant.”  

 
 
 
Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Roger Mogert (S), ledamöterna Ann Mari 
Engel (V), Eva Louise Erlandsson Slorach (S) och Kerstin Wickman (MP) samt 
tjänstgörande ersättaren Inga Granberg (S) enligt följande:  
 
 ”Vi ställer oss positiva till försöket med ”Live-checkar”. Syftet med den nya 

stödformen är att säkerställa musikers ersättning samt att öka utbudet av kvali-
tativ live-musik i staden. Det är därför viktigt att stödformen kommer de musi-
ker till del som idag inte får erforderlig ersättning. Stöd bör därför huvudsak-
ligen gå till konserter på de mer oetablerade scenerna där betalningsförmågan 
ofta är låg.  

 
 Ett möjligen ännu större problem än de låga ersättningsnivåerna är den bristan-

de infrastrukturen. Stöd bör därför också kunna gå till att utveckla nya scener 
och lokaler för uppträdanden och repetitioner.  

 
 Vi emotser en utvärdering efter prövoperiodens utgång i början av nästa år. ” 
 
 
 
§ 19 
 
Svar på skrivelse från Sveriges Författarförbund angående författararbetsrum 
Dnr: 025/3843/2008 
 
Till kulturnämnden har Sveriges författarförbund inkommit med skrivelse till 
kulturnämnden med begäran om stöd till författararbetsrum. I ärendet förelåg ett av 
kulturförvaltningen den 14 januari 2009 avgivet tjänsteutlåtande. 
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt i enlighet med kulturförvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet 
 
 att  godkänna tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen från Sveriges 

Författarförbund.  
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Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Roger Mogert (S), ledamöterna Ann Mari 
Engel (V), Eva Louise Erlandsson Slorach (S) och Kerstin Wickman (MP) samt 
tjänstgörande ersättaren Inga Granberg (S) enligt följande:  
 
 ”Skrivelsen från Sveriges författarförbund lyfter fram flera intressanta och 

positiva förslag för att tillskapa författararbetsrum i Stockholm. Vi är positivt 
inställda till dessa förslag. Som kulturförvaltningen framhåller bör dessa 
möjligheter utredas vidare.”  

 
 
 
§ 20 
 
Svar på skrivelse från Roger Mogert (S), Mårten Andersson (V) och Kerstin 
Wickman (MP) angående stöd till kulturhuset Cyklopen 
Dnr: 003/3689/2008-2 
 
Kulturnämnden beslöt, vid sammanträde den 10 december 2009, § 258, att uppdra till 
kulturförvaltningen att bereda skrivelse från Roger Mogert (S), Mårten Andersson (V) 
och Kerstin Wickman (MP) angående stöd till kulturhuset Cyklopen. I ärendet förelåg 
ett av kulturförvaltningen den 15 januari 2009 avgivet tjänsteutlåtande. 
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt i enlighet med kulturförvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet 
 
 att  till svar på skrivelsen överlämna och åberopa kulturförvaltningens 

tjänsteutlåtande.   
 
 
 
Särskilt uttalande avgavs enhälligt av kulturnämnden enligt följande: 
 
 ”När kulturhuset Cyklopen brann ned i slutet av förra året angreps den fria kul-

turen i Stockholm. Huset var ett resultat av tusentals ideella arbetstimmar inom 
föreningen Kulturkampanjen, i syfte att skapa en ideellt driven, fri och själv-
ständig kulturverksamhet som skulle vara öppen för alla.  

 
 Någon provocerades av Kulturkampanjens ambitioner och verksamhet, och 

brände ned huset till grunden. Detta är inte bara ett angrepp mot föreningen 
som ägare av huset, utan också mot kulturens frihet och mot yttrandefriheten.  

 
 Yttrandefrihet är en grundläggande del av vårt demokratiska samhälle. När en 

förening angrips för att någon vill tysta den, hotas denna viktiga grundläggande 
rättighet. Om ingen ställs ansvarig för dådet, kommer medvetenheten om att 
det kan hända igen att finnas där, även om huset byggs upp igen. För om det 
var möjligt att komma undan första gången är det förstås möjligt också den 
andra. 
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 Tyvärr tycks polisen dock idag inte ha några misstankar om vem som låg bak-

om dådet och inte heller tror sig kunna hitta någon skyldig. Enligt ansvarig per-
son på polisen ser det ”mörkt ut”.  

 
 Det är oroande. Kulturlivet ska präglas av frihet, kreativitet, öppenhet och 

mångfald. Alla som deltar i det måste veta att de har polisens skydd om någon 
försöker tysta ned deras verksamhet.”  

 
Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Roger Mogert (S), ledamöterna Ann Mari 
Engel (V), Eva Louise Erlandsson Slorach (S) och Kerstin Wickman (MP) samt 
tjänstgörande ersättaren Inga Granberg (S) enligt följande:  
 
 ”Hittills har Stockholms stad inte gett något ekonomiskt stöd till kulturhuset 

Cyklopen. Detta kan delvis bero på att föreningen har velat gå sina egna vägar. 
Men nu när föreningen stött på sådana motgångar är situationen förändrad. 
Staden bör därför ekonomiskt hjälpa till med uppbyggnaden av kulturhuset.” 

 
 
§ 21 
 
Svar på skrivelse från Roger Mogert (S), Ann Mari Engel (V) och Kerstin 
Wickman (MP) om kulturen i skolan 
Dnr: 003/4217/2008 
 
Kulturnämnden beslöt, vid sammanträde den 11 november 2009, § 231, att uppdra åt 
kulturförvaltningen att bereda skrivelse från Roger Mogert (S), Ann Mari Engel (V) och 
Kerstin Wickman (MP) om kulturen i skolan. I ärendet förelåg ett av kultur-
förvaltningen den 19 januari 2009 avgivet tjänsteutlåtande.  
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt i enlighet med kulturförvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet 
 
 att  till svar på Skrivelse om kulturen i skolan av Roger Mogert (S), Ann Mari 

Engel (V) och Kerstin Wickman (MP) överlämna och åberopa detta 
tjänsteutlåtande.  

 
 
Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Roger Mogert (S), ledamöterna Ann Mari 
Engel (V), Eva Louise Erlandsson Slorach (S) och Kerstin Wickman (MP) samt 
tjänstgörande ersättaren Inga Granberg (S) enligt följande:  
 
 ”Under mandatperioden har det skett en nedmontering av den kulturella infra-

strukturen i skolan. Detta drabbar Stockholms barn och unga och är inte accep-
tabelt. Att åter bygga upp denna goda verksamhet och de strukturer som fanns 
under förra mandatperioden kommer att kräva både resurser och omfattande 
vedermödor. Men det är nödvändigt att vända den negativa trenden, vi ser posi-
tivt på det arbete som förvaltningen nu genomför.  

 
 Härutöver önskar vi en redogörelse av hur arbetet med ”den skapande skolan” 

utvecklas.”  
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§ 22 
 
Anmälan av skrivelse från Roger Mogert (S), Ann Mari Engel (V) och Kerstin 
Wickman (MP) med förslag om minnesmärke över Storstrejken 1909  
Dnr1.1/1602/2009 
 
Vice ordförande Roger Mogert (S), ledamöterna Ann Mari Engel (V) och Kerstin 
Wickman (MP) anmälde en av dem gemensamt avgiven skrivelse till nämnden med 
förslag om minnesmärke över Storstrejken 1909, enligt bilaga B till detta protokoll. 
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden beslöt  
 
  att  godkänna anmälan och uppdrog till kulturförvaltningen att bereda 

ärendet. 
 
 
 
§ 23 
 
Information om Nya stadsbiblioteket   
 
Biträdande stadsdirektör Gunnar Björkman informerade om arbetet med att utreda 
förutsättningarna för en ansvarsfull finansiering avseende såväl investerings- som 
driftkostnader för uppförande av Nytt Stadsbibliotek. Frågor från nämnden besvarades.  
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden tackade för informationen. 
 
 
 
§ 24 
 
Presentation av vision och verksamhetsförändringar i Kulturhuset 
 
Kulturhusets chef Eric Sjöström informerade om värdegrund och vision som utarbetats 
för Kulturhuset och som nu ska ligga till grund för fortsatt planering. Vidare 
informerade Eric Sjöström om planerade omflyttningar och förändringar i Kulturhuset 
och besvarade frågor från nämnden.  
 
BESLUT 
 
Kulturnämnden tackade för informationen. 
 
 
     Vid protokollet 
 
 
     Lillemor Gardart  
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      BILAGA A (§ 4/2009) 
  
 

s  KULTURNÄMNDEN    KuN 2009-02-10 

       Nr 4  
 
 
 
 
 
 

Anmälningsärenden 
 
 
a) Förteckning över till kulturnämnden inkomna handlingar (via Kulturförvalt-

ningen) 
  
b) Skrivelse från stadssekreteraren med bestämmelser om ersättning för kommu-

nala förtroendeuppdrag  
 
c) Handikapprådets protokoll fört vid sammanträde den 6 november 2008 
 
d) Handikapprådets protokoll fört vid sammanträde den 4 december 2008 
 
e)  Anmälan av beslut enligt delegation inom kultur- och integrationsstödet  
 
f) Anmälan av riktlinjer för samlingarna vid Stockholms stadsmuseum, Medel-

tidsmuseet och Stockholmsforskningen 
 
g) Anmälan av kulturdirektörens beslut enligt delegation beträffande nedskrivning 

av utestående kundfordringar med förfallodag t.o.m. 2007-12-31 
 
h) Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation 
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 BILAGA B (§22/2009) 
 
Minnesmärke över Storstrejken 1909 
 
I sommar är det hundra år sedan Sveriges största arbetsmarknadskonflikt bröt ut. Stor-
strejken 1909 förändrade den svenska arbetsmarknadens parter och därmed det svenska 
samhället för en lång tid framöver. Den ökade tillfälligtvis utvandringen till USA, men 
gav också i förlängningen grunden för det relativa samförstånd som trettio år senare sat-
tes på pränt i Saltsjöbadsavtalet. 
Strejken var ursprungligen en storlock-out, då den pågående lågkonjunkturen pressade 
många företag och SAF önskade därför lönesänkningar. För att få igenom kraven på lö-
nesänkningar lock-outade man 80 000 anställda inom industrin. Detta fick LO att svara 
med en strejk över i princip alla områden. Som mest var omkring 300 000 uttagna i 
strejk över hela Sverige.  
I Stockholm stod spårvägsarbetarna i centrum för strejken. Det har bland annat skildrats 
av Per Anders Fogelström i ”Minns du den stad”. Boken, som handlar om Stockholm 
1900-1925, skildrar bland annat hur strejken delade stockholmarna: 
 

Vid tiotiden på strejkens sjätte dag, en måndagsförmiddag, öppnades portarna 
till spårvagnshallen och en vagn rullade ut. Poliser stod posterade på båda 
plattformarna, bolagets körmästare var förare och vid hans sida stod verkstäl-
lande direktören och styrelsens ordförande. Några strejkande spårvägsmän vek 
åt sidan, som oroliga för att bli igenkända, andra skyndade till för att se vad 
som skulle hända. En budbärare sändes till Folkets Hus. 
 
Gatorna låg tysta, utan andra åkdon än den ensamma spårvagnen som rullade 
fram genom den ödsliga Birger Jarlsgatan, mellan ruffiga hus och brandgavlar 
späckade av porterreklam. Sedan Stureplan passerats förändrades bilden, ljudet 
från spårvagnen fick människorna i de fina lägenheterna längs boulevarden att 
rusa till fönstren. Kvinnorna lutade sig ut och viftade med vita näsdukar och di-
rektören svarade med att lyfta på hatten. 

 
Konflikten skedde i ett annat Stockholm, präglat av klasskillnader, hårda motsättningar 
och stora sociala orättvisor. Ett Stockholm som bara är några generationer bakom oss. 
För att uppmärksamma hundraårsminnet av storstrejken kunde det vara god idé att sätta 
upp ett minnesmärke vid de gamla Spårvagnshallarna, som låg vid korsningen där Teg-
nérgatan, Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan möts. 
 
1909 års storkonflikt markerar en brytpunkt i Sveriges historia. Den innebär ett slut på 
en period av ett myller av arbetsmarknadskonflikter och sålunda också en början på en 
vandring mot ökat samförstånd, demokrati och Saltsjöbadsanda. Den är väl värd att hög-
tidlighållas och minnas. 
 
Jag föreslår sålunda att förvaltningen ser över möjligheten att resa något slags minnes-
märke över storstrejken, förslagsvis vid de gamla spårvagnshallarna. 
 
 
 
Roger Mogert (s) 
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