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Plats och tid

Nacka stadshus 18:00-18:42
BESLUTANDE

ERSÄTTARE

Richard Wendt (M)
(ordförande)
Lena Linnerborg (L) (1:e v
ordf)
Elisabet Engström (M)
Monika Segerman (M)
Lamin Jatta Modigh (NL)
Jan Salomonsson (V)
Katarina Devell (C)
Lovisa Emanuelsson (S) (2:e v
ordf)
Anne Skoogh (L)
Jack Sjölund (KD)

Robin Irberger (M)
Åsa Marnell (MP)
Rasmus Persson (C)
Rebecka Hellström Marell (KD)

Övriga deltagare

Anders Mebius , Maria Baeva , Cortina Lange, Anna Hörnsten , Oscar
Löfgren

Utses att justera
Justeringsdatum

Lovisa Emanuelsson
2021-10-26

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §§86-90

……………………………….
Maria Baeva
Ordförande
……………………………….
Richard Wendt

…………………………………

Justerande
………………………………..
Lovisa Emanuelsson

…………………………………
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BEVIS OM ANSLAGSDAG
Kulturnämnden
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned

2021-10-19
2021-10-27
2021-11-18

Sista dag för laglighetsprövning är dagen innan anslagets nedtagande.
Förvaringsplats för protokollet

Nacka stadshus

Underskrift
……………………………………………..
Maria Baeva
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§86
§87
§88
§89
§90

Specifika auktorisationsvillkor för kundval kulturskola och tillägg till
kulturnämndens delegationsordning
Motion – Förtydligande av Program för konst och kultur i det offentliga
rummet
Anmälningar till sammanträde den 19 oktober
Delegationsbeslut
Övriga frågor

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86

KUN 2021/119

Specifika auktorisationsvillkor för kundval kulturskola
och tillägg till kulturnämndens delegationsordning
Beslut
Kulturnämnden beslutar att anta föreslagna specifika auktorisationsvillkor för kundval
kulturskola i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 28 september 2021.
Kulturnämnden beslutar att anta föreslagna sanktioner vid brist hos anordnare i enlighet med
bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 28 september 2021.
Kulturnämnden beslutar att revidera delegationsordningen med följande tillägg:
4.3 Beslut om handlingsplan inom kundval delegeras till utvecklingsledare
4.4 Beslut om varning inom kundval delegeras till enhetschef
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2021 (§ 182) att anta ett reviderat reglemente för
kommunens kundval. Det reviderade reglementet började gälla från och med den 1 augusti i
år. Tillämpningen av det reviderade reglementet förutsätter att kulturnämnden implementerar
reglementet genom att anta specifika auktorisationsvillkor i enlighet med det nya reglementet.
Revideringen består främst av formaliaändringar, redaktionella justeringar och revideringar
kopplade till reglementets utformning.
Enligt reglementet ska även varje nämnd som ansvarar för kundval besluta om vilka
sanktioner som ska inträda om anordnaren brister i uppfyllandet av ett eller flera
auktorisationsvillkor. För kulturnämndens del kommer val av sanktion bero på allvaret i
bristen, om det rör brist i en eller flera villkor samt om det rör enstaka eller upprepade brister.
Det görs en samlad bedömning av konsekvenserna som bristen/bristerna riskerar att medföra
för kunder, kommunen och övriga aktörer. För att undvika att brister eskalerar finns behov av
att kunna fatta snabba beslut om åtgärderna handlingsplan och varning. Därför föreslås att
dessa sanktioner delegeras till utvecklingsledare och enhetschef.
Yrkanden
Lovisa Emanuelsson (S) yrkade att det läggs till följande text till specifika
auktorisationsvillkor:
Under punkt 14 - Anordnaren ska teckna kollektivavtal och vara förtrogen med och följa inom
området gällande lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamhet som omfattas
av kundvalet.
Under punkt 17 - Anordnarens personal har rätt till meddelandefrihet att anmäla
missförhållanden i anordnarens verksamhet på samma villkor som om de var anställda av
kommunen. Anordnaren får inte efterforska vem som har gjort sådan anmälan.
Richard Wendt (M) yrkade bifall till det utsända förslaget.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Med avslag på Lovisa Emanuelsson (S) tilläggsyrkanden beslutade kulturnämnden i enlighet
med det utsända förslaget.
Protokollsanteckning
Lovisa Emanuelsson (S) lät anteckna följande till protokollet.
”Vi socialdemokrater står upp för socialhållbarhet och schysta villkor. Det är viktigt att alla
som arbetar på uppdrag av kommunen är skyddade av kollektivavtal och meddelandefrihet. Vi
måste agera föredöme för våra barn och det är en skam att vi inte tar hand om dem som tar
hand om våra barn. När majoriteten lägger ut allt fler funktioner på privata aktörer borde det
vara en självklarhet att skydda de som jobbar på uppdrag av kommunen.”
Jan Salomonsson (V) lät anteckna följande till protokollet.
”Vänsterpartiet anser att auktoriseringsvillkoren för kundval bör utvidgas så att det för
auktorisering även krävs följande:
Att anordnaren förbinder sig att följa relevanta kollektivavtal vid anställning av personal
Att anordnarens anställda och underleverantörer ska omfattas av samma fulla meddelarskydd
som kommunens egna anställda åtnjuter
Vänsterpartiet anser dock att sådan utvidgning lämpligen utförs i de generella villkoren, och
att det således inte i första hand är en fråga för Kulturnämnden.”
Lamin Jatta Modigh (NL) lät anteckna följande till protokollet.
”Nackalistan ställer sig bakom Socialdemokraternas tilläggsyrkanden och tycker det är
självklart att kollektivavtal med mera ska gälla hos auktoriserade anordnare i Nacka
kommun.”

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87

KUN 2020/126

Motion – Förtydligande av Program för konst och kultur i
det offentliga rummet
Inkom den 16 november 2020 av Tomas Ottosson och Fredrik Holmkvist, (V)
Beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar kulturnämndens redovisning och förklarar med den noteringen
motionen färdigbehandlad.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna pekar på att Nacka kommuns kulturpolitik blev ämne för omfattande kritik i och
med genomförandet av festivalen Wall Street Nacka år 2019, då en negativ offentlig debatt
blossade upp kring riktlinjerna för konstnärers deltagande. För att undvika missförstånd och
negativ debatt igen föreslår motionärerna att programmet ska förtydligas genom ett tillägg om
att ”principen om armlängds avstånd” ska tillämpas inom ramen för programmets verksamhet,
och att ett utdrag med denna information samt instruktioner för hur konstnärer ska agera om
de skulle uppleva att de utsätts för politisk, eller annan med principen oförenlig styrning, ska
skickas ut till alla i sådan verksamheter deltagande konstnärer.
Kulturnämnden har ansvar för den del i programmet som innefattar att öka tillgängligheten till
konsten i det offentliga rummet genom olika aktiviteter. Kulturhuset Dieselverkstaden har
nämndens uppdrag att genomföra dessa aktiviteter. Nämnden fattar inte beslut om
programinnehåll, eller vilka konstnärer och övriga kulturproducenter som ska engageras för
utförande av dessa aktiviteter. Bedömningen är därmed att nämnden lever upp till ”principen
om armlängds avstånd”. Dieselverkstaden ska ha system och rutiner för att löpande kunna ta
emot synpunkter och klagomål. Bedömningen är att detta system skapar goda förutsättningar
för konstnärer och övriga kulturproducenter att framföra eventuella synpunkter och klagomål
gällande genomförandet av nämndens uppdrag. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska
programmet utvärderas varje mandatperiod, vilket innebär att en utvärdering ska genomföras
under 2022. Bedömningen är att denna utvärdering bör genomföras av en utomstående part
för en oberoende genomlysning av hela programmets resultat och upplägg.
Yrkanden
Lovisa Emanuelsson (S) och Lamin Jatta Modigh (NL) yrkade bifall till motionen.
Richard Wendt (M) yrkade bifall till det utsända förslaget.
Beslutsgång
Med avslag på Lovisa Emanuelsson (S) och Lamin Jatta Modigh (NL) bifallsyrkande,
beslutade kulturnämnden i enlighet med det utsända förslaget.
Protokollsanteckning
Lovisa Emanuelsson (S) lät anteckna följande till protokollet.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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”Kommunstyrelsen har övertagit ansvaret för den offentliga konsten på majoritetens initiativ,
sedan dess har vi sett hur våra farhågor dessvärre ofta har besannats. Den offentliga konsten
bör ligga på kulturnämndens ansvar då kulturnämnden bör se till konsten som ändamål och
inte verktyg. Den offentlig konstens vara eller icke vara är inte förhandlingsbart med
byggbolag. Därför har vi socialdemokrater lagt förlaget att återinföra så att 1 % av kostnaden
vid om- och nybyggnationer i Nacka avsätts för konstnärlig utsmyckning. Skattebetalarnas
offentliga konst ska inte ligga i byggbolagens välvilja eller krav på utformning utan det ska
vara ett måste att tänka på stadens utsmyckning och de som faktiskt bor här när man tillåts
bygga i Nacka.
Vad händer när byggbolag förhandlar till sig att konstnären måste använda företagets logga i
verken? Vi tycker att kommunen bör säkerställ armlängsavstånd för såväl politiker som
privata aktörer. Låt konst vara konst och inte reklam.”
Lamin Jatta Modigh (NL) lät anteckna följande till protokollet.
”Den motion som Vänsterpartiet har skrivit lyfter många viktiga synpunkter och reflektioner
över det misslyckande som var Wall Street Nacka, och hur det inte kan återupprepas. Det är
oerhört viktigt med principen ”armlängds avstånd”, och förhoppningsvis görs inte samma
misstag nu när ”Wall Street Stockholm” ska dra igång.
Åsa Marnell (MP) lät anteckna följande till protokollet.
”Miljöpartiet de gröna tycker att förslagen i motionen är bra och att de bör bifallas. Vi ser
också fram emot den utvärdering som ska göras under 2022 av programmet.”

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88

KUN 2021/4

Anmälningar till sammanträde den 19 oktober
Beslut
Kulturnämnden noterar handlingarna till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Brev till kulturnämnden angående kompensation med anledning av pandemin, 2021-10-13
Inbjudan till Folk och Kultur, Munktellstaden, Eskilstuna den 9–12 februari 2022.
Handlingar i ärendet
Brev till kulturnämnden angående pandeminkompensation 211013
Folk och Kultur

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 89

KUN 2021/3

Delegationsbeslut
Beslut
Inga delegationsbeslut att redovisa.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Övriga frågor
Beslut
Folk och Kultur, Munktellstaden, Eskilstuna den 9–12 februari 2022.
Kulturnämnden beslutar att en representant från oppositionen och en representant från
majoriteten får delta vid konferensen. Anmälan ska ske senast den 30 oktober till kultur- och
fritidsdirektör Anders Mebius.
Åsa Marnell (MP) tar upp en fråga om kulturnämnden/enheten har fått ett brev från några
kulturaktörer i Älta med frågor om det nya kulturhuset i Älta. Det framförs bland annat att
förslag som tagits fram för det nya biblioteket och kulturhuset i Älta har stora brister och –
framför allt – inte alls svarar upp mot visionen om ett levande kulturhus och en attraktiv
mötesplats för nuvarande och kommande Ältabor. Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör
kommenterar frågan.
Åsa Marnell (MP) ställer en fråga som berör nämndens fokusområde under rubriken
Attraktiva livsmiljöer i Nacka. I majoritetens budget för 2021 står det: Tillsammans med
kulturanordnare ska nämnden ta fram förslag på åtgärder för att bidra till begränsad
klimatpåverkan i linje med Nackas miljöprogram 2016–2030. När och hur kommer det ske
undrar Åsa. Anders Mebius besvarar frågan.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

