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Sammanträdets art

Kulturnämnden

Beslutande

Karin Ekdahl Wästberg (fp), ordförande
Christine Chambay (c), 1:e vice ordförande
Douglas Lithborn (m), ersättare för
Lindqvist
Pehr Granfalk (m)
Aram Ek Khoury (kd)

Ersättare

Staffan Sjödén (m)
Cecilia Löfgreen (m)
Leif Lanke (fp)

Övriga

Eva Hedenström
Lisbeth Olsson, t o m § 5
Hans Ullström
Göran Rosander

Justering

2009-01-23

Ordförande
Karin Ekdahl Wästberg
Justerare
Gizela Sladić
Vid protokollet
Göran Rosander
Justeringen anslagen

2009-01-

Gizela Sladić (s), 2:e vice ordförande
Håkan Andersson (s), ersättare för
Sjöström
Agnetha Boström (mp), ersättare för
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Roberto Settergren
Fredrik Persson
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§1

Val av sekreterare
KUN 2009/2
Kulturnämnden beslutade på ordförandes förslag
att utse Göran Rosander till kulturnämndens sekreterare 2009.

§2

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§3

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 200812-11 justerats 2008-12-15.
§4

Anmälningsärenden för kännedom

Förteckning 2009-01-14 över ärenden för kännedom lades utan erinran till handlingarna.
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§5

Slutlig budget för kulturnämnden 2009 med
plan för 2010 och 2011
KUN 2008/451

Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

Utlåtande 2009-01-14.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa inriktningsmål för 2009
i enlighet med förvaltningens förslag
att fastställa grundstödet till regionala ungdomsorganisationer till
250 000 kr per organisation 2009
att fastställa grundstödet till regionala pensionärsorganisationer till
150 000 kr per organisation 2009
att 900 000 kr av budgeterat stöd till
studieförbunden fördelas till studieförbundens kulturverksamhet
att fastställa grundstödet till studieförbund till 150 000 kr per förbund
2009
att godkänna Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Stockholm-Gotland,
som ett studieförbund som är berättigad till verksamhetsstöd och bevilja
ett grundstöd om 150 000 kr. Beslutet gäller under förutsättning att förvaltningen granskat och slutligt godkänt 2009 års ansökan
att uppdra åt förvaltningschefen att
under 2009 korrigera budgeten genom att fördela avsatta medel för avtalsenliga löneökningar
att uppdra åt förvaltningschefen att
till Statens kulturråd respektive
Svenska Filminstitutet och Nämnden
för hemslöjdsfrågor inge erforderliga
handlingar för ansökan om statligt
stöd 2010 för Länsmusiken, Läns-
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§5

danskonsulenten, Regional konsulent
för mångkultur, Resurscentret för
film och rörlig bild samt Länshemslöjdskonsulenterna
att uppdra åt förvaltningen att bereda
frågan om att eventuellt föra över
forskningsprojektet Kultur i vården
och vården som kultur till landstingsstyrelsens FoUU-utskott
att uppdra år förvaltningen att inarbeta resultatkrav om 0,2 mnkr i planeringen för 2010 och 2011 på samma sätt som i slutlig budget 2009
att i övrigt fastställa slutlig budget för
kulturnämnden 2009 med plan för
2010 och 2011 och inge budgetdokument till landstingsstyrelsen enligt
förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
(s) ledamoten Sladić och tjänstgörande ersättaren Andersson (s) meddelade att de inte deltar i
beslutet och lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet:
”Kulturnämnden tvingas anpassa sin budget efter de alltför små budgetramar som landstingsfullmäktige har ställt upp för nämnden. Den
borgerliga majoriteten i landstinget prioriterar
skattesänkningar framför välfärd, vilket för kulturnämndens del innebär att många viktiga
satsningar inte kan genomföras. Vi tillför i vårt
budgetförslag 8,5 miljoner kronor mer än den
borgerliga majoriteten. Bland annat vill vi använda dessa extra pengar till att:
Inrätta ett nytt kulturstöd till ungdomar Snabba Cash. För 2009 tillförs 100 000
kronor. Stödet innebär att ungdomar kan
ansöka om små summor för att genomföra mindre kulturaktiviteter. Stödet ska
vara mycket lätt att ansöka om och pengarna kunna delas ut snabbt.
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Motarbeta ungdomsvåldet genom att
höja projektstödet till Ung Aktiv Kultur
med 500 000 kronor.
Stödja filmproduktion i Stockholms län.
Nämnden ska arbeta för att Stockholms
läns landsting tillsammans med andra
landsting och kommuner i Mälardalsregionen bidrar till arbetet med produktionscentrumet för film och rörlig bild:
Film Capital of Scandinavia. Vi menar att
5 miljoner kronor bör anslås för detta.
Stockholmsidrotten bör få 2 miljoner
kronor i höjt grundstöd, vilket skulle
vara ett välkommet bidrag till de ideella
krafter som arbetar hårt för att barn- och
ungdomsidrotten i Stockholmsregionen
ska fungera och utvecklas.
Vi beklagar att den borgerliga majoriteten i kulturnämnden inte väljer att öka stödet till skolorna. Stockholms läns landsting är numera det
enda län i landet som inte följer Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) rekommenderade
bidragsbelopp vad gäller bidrag till skolor i det
egna länet och interkommunal ersättning till
skolor i andra län. Den borgliga majoriteten förslår att stödet till folkhögskolorna i Stockholms
län ska vara oförändrat. Nu har ytterligare två
folkhögskolor godkänns av Folkbildningsrådet.
Med oförändrat anslag får det negativa ekonomiska konsekvenser för de befintliga folkhögskolorna i Stockholms län. Stödet reduceras
från 332 kr till 308 kr per deltagarvecka. Vi anser att lanstingets kulturnämnd bör öka anslaget.”
Tjänstgörande ersättaren Boström (mp) meddelade att hon inte deltar i beslutet och lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet:
”Alliansen har de senaste åren prioriterat sänkt
skatt istället för välfärd. Miljöpartiet tillför i sitt
budgetförslag 48,3 mnkr mer än den borgerliga
majoriteten för förbättrad kulturverksamhet.
Bland annat vill vi använda dessa medel till att.
Utöka stödet till Circonova och andra teater-, nycirkus- och dansgrupper som arbetar med hälsopedagogisk teater.
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Länsmuseet ges ökade resurser för att
bättre kunna vårda och värna kulturarvet
i vårt län samt till informationsverksamhet.
Länshemslöjdskonsulenterna och Konserthuset får utökat anslag för att arbeta
mer ute i samhället.
Forskningsprojektet ”Kultur i vården –
Vården som kultur” förstärks och ges extra medel så att forskningsresultaten
kommer till användning i vården.
Utreda möjligheterna att skapa en regional turnerande teater-, musik- och dansensemble som i sin helhet finansieras av
landstinget.
Skapa ett produktionscentrum för långfilm i Stockholm.
Utreda visningsmöjligheterna för film i
regionen.”
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§6

Kulturstöd 2009
KUN 2009/5

Exp
Berörda

Utlåtande 2009-01-13.
Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja kulturstöd till

Bildkonst
Stiftelsen Tensta Konsthall*
Index The Swedish Contemporary
Art Foundation*
Konstnärernas Kollektivverkstad
Dans
SITE*
Dansgruppen På Egna Ben*
Flamenco Center – Gabriela Gutarra

KUN 2008/690
KUN 2008/700
KUN 2009/4

320 000 kr
130 000 kr
170 000 kr
20 000 kr

KUN 2008/697
KUN 2008/731
KUN 2008/736

360 000 kr
200 000 kr
100 000 kr
60 000 kr

Film
Svenska Filmmusiksällskapet
Immigranternas Centralförbund
Föreningen Fanzingo
Tempo Dokumetärfestival

KUN 2008/680
KUN 2008/692
KUN 2008/720
KUN 2008/770

410 000 kr
40 000 kr
50 000 kr
70 000 kr
250 000 kr

Foto
Fotografins Hus

KUN 2008/754

70 000 kr
70 000 kr

KUN 2008/717

40 000 kr
40 000 kr

KUN 2008/710
KUN 2008/776

585 000 kr
35 000 kr
550 000 kr

KUN 2008/625
KUN 2008/704
KUN 2008/716
KUN 2008/728

740 000 kr
40 000 kr
130 000 kr
100 000 kr
200 000 kr

KUN 2008/738

50 000 kr

Konsthantverk/Formgivning
Fashionplay
Kulturhistoria
Föreningen Skärgårdsmuseet*
Stiftelsen K A Almgren sidenväveri
& museum *
Musik
Antawara Bolivia
Kroumata
Fylkingen*
Stockholm International Jazz &
blues Festival
Centrum för nutida konstmusik i
Stockholmsregionen
Sign.
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Föreningen för Internationella
Lyrakonferensen 2009
Föreningen Stockholm Early Music
Festival
SWEBLUL
Kulturföreningen Vibbarna*
Musikteater
Turteatern
Stockholms musikteaterensemble
Vox Pacis – Fredens röst
Teater i Haga
Share Music Sweden
Teater
Inland Empire
Kullehusteatern
Teater Tribunalen
Teater De Vill
Auditiva teatern
Barnens Underjordiska Scen BUS
Robinson Crusoe & Fredags vänner
Övrigt
Folkkulturcentrum*
Arbetsförmedlingen Kultur Östra
* kontinuerligt stöd

PROTOKOLL
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§6

KUN 2008/741

40 000 kr

KUN 2008/752

80 000 kr

KUN 2008/760
KUN 2008/762

50 000 kr
50 000 kr

KUN 2008/698
KUN 2008/707
KUN 2008/713
KUN 2008/739
KUN 2008/758

345 000 kr
70 000 kr
50 000 kr
90 000 kr
70 000 kr
65 000 kr

KUN 2008/702
KUN 2008/ 705
KUN 2008/723
KUN 2008/733
KUN 2008/751
KUN 2008/769
KUN 2008/785

455 000 kr
80 000 kr
60 000 kr
60 000 kr
70 000 kr
65 000 kr
40 000 kr
80 000 kr

KUN 2008/735
KUN 2008/767

175 000 kr
50 000 kr
125 000 kr

att bevilja stöd för att öka tillgänglighet för funktionshindrade att ta del
av kultur till
Tillgänglighetsstöd
Teater De Vill

KUN 2008/733

15 000 kr
15 000 kr

att villkora beviljade kulturstöd enligt
följande:
Om verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt i förhållande till vad
som angivits i ansökan skall kulturförvaltningen underrättas. Ändringar kan
innebära att hela eller del av stödet skall återbetalas till kulturnämnden.
Beviljat kulturstöd redovisas senast två månader efter avslutat projekt. Vid
utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av
kulturnämnden. Redovisning görs på kulturförvaltningens blankett. Mottagare
av ekonomiskt stöd som överstiger 4 prisbasbelopp (år 2009 utgör 4 prisbasSign.
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belopp 171 200 kr) skall lämna ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor.
att avslå ansökningarna från
Bildkonst
Husby Hantverkshus Förening
Grafiska Sällskapet
Föreningen Candyland
Supermarket Art Fair
Possible Magical

KUN 2008/616
KUN 2008/652
KUN 2008/703
KUN 2008/730
KUN 2008/746

Dans
Peder Bjurman Enskilda firma
Dansgruppen Contre Temps
Quarto
Beenhouse ljud och rörelser
Föreningen Dansstudion/Nacka dans och teater
Ideella föreningen Ocean
Ideella föreningen Prook
Ches:co

KUN 2008/699
KUN 2008/708
KUN 2008/711
KUN 2008/715
KUN 2008/726
KUN 2008/740
KUN 2008/764
KUN 2008/768

Film
KonstBio, firma Sofia Curman
Ryska Huset

KUN 2008/647
KUN 2008/721

Foto
Xposeptember

KUN 2008/729

Kulturhistoria
Tornedalingar i Stockholm
Svenska Barnmorskeförbundet
Zigenska Kulturhistoriska förening
Somali Swedish development and relief association

KUN 2008/624
KUN 2008/691
KUN 2008/749
KUN 2008/759

Litteratur
Författarcentrum Öst

KUN 2008/706

Musik
Artist Production
DICTOR
Järva röster
Hua Lian ChouBei förening
Trio Ancker
Opera Vox
Centrum för nutida konstmusik i Stockholmsregionen

KUN 2008/646
KUN 2008/693
KUN 2008/709
KUN 2008/724
KUN 2008/725
KUN 2008/732
KUN 2008/742
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Centrum för nutida konstmusik i Stockholmsregionen
Stockholm Japan Expo

KUN 2008/748
KUN 2008/750

Musikteater
Somaliska Hälsoteamet
Prod kooperativet Fantastikerna ek för
Prod kooperativet Fantastikerna ek för
Teater Kosmonaut
Streets – youth for justice

KUN 2008/628
KUN 2008/650
KUN 2008/651
KUN 2008/701
KUN 2008/753

Teater
Föreningen Teater Fantasi
Teater Komet
Teaterföreningen Fram
Dramalabbet
Doktor Benway Presenterar
Nya Teaterpiraterna
Boulevardteatern
Brigaden
Robinson Crusoe & Fredags vänner

KUN 2008/653
KUN 2008/714
KUN 2008/722
KUN 2008/727
KUN 2008/737
KUN 2008/755
KUN 2008/756
KUN 2008/761
KUN 2008/784

Övrigt
Stockholms distrikt av Sverige-Finska Riksförbundet
Fabel Spelförening
Millesgården
Stiftelsen Wiraspelen
Ropa , projektrum för samtidskonst
Moderna teatern
Suverän genom Carin Franzon
Association of Interacting Arts

KUN 2008/645
KUN 2008/679
KUN 2008/718
KUN 2008/719
KUN 2008/734
KUN 2008/744
KUN 2008/745
KUN 2008/763

att pröva ansökningarna från Stiftelsen Färgfabriken samt Vänföreningen
Litteratur hus i Nynäshamn vid senare tillfälle
att avslå ansökan avseende stöd för
att öka tillgängligheten för funktionshindrade att ta del av kultur från
Beenhouse ljud & rörelser
Boulevardteatern

KUN 2008/715
KUN 2008/756
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
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Uppföljning av kulturstöd 2007
KUN 2008/551
Utlåtande 2009-01-13.
Kulturnämnden föreslås besluta
att CRAC (KUN 2007/122) och Westbergs Teater & Nöje (KUN 2007/498)
senast den 26 februari 2009 skall inkomma till kulturförvaltningen med
redovisning av genomfört projekt
att om redovisning över genomfört
projekt inte inkommer till kulturförvaltningen inom ovan fastställd tid
skall beviljat kulturstöd återbetalas
till kulturförvaltningen
att i övrigt godkänna rapport om uppföljning av kulturstöd till regional
kulturverksamhet 2007 och lägga
rapporten till handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
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Nya Karolinska Solna – finansiering av
konstanslag
KUN 2007/431

Exp
NKS förvaltningen

Utlåtande 2009-01-14.
att yttra sig till NKS förvaltningen rörande riktlinjer för finansiering av
konstanslaget och beslutsprocess för
den konstnärliga utsmyckningen för
Nya Karolinska Solna i enlighet med
finansieringsalternativ 2 i tjänsteutlåtandet.

Följande yrkanden framställdes:
1

Ordförande Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Chambay (c), Granfalk (m) och El Khoury (kd) samt tjänstgörande ersättaren Lithborn
(m), bifall till beslut enligt förvaltningens förslag.

2

(s) ledamoten Sladić, samt tjänstgörande ersättarna Andersson (s) och Boström (mp), bifall till
beslut
att kulturnämnden yttrar sig till NKS
förvaltningen rörande riktlinjer för
finansiering av konstanslag och beslutsprocess för den konstnärliga utsmyckningen för Nya Karolinska Solna i enlighet med finansieringsalternativ 3 i tjänsteutlåtandet.
Yrkandet motiverades enligt följande:
”Såväl den fasta som den lösa konsten utgör en
del av vårdinnehållet och inom landstinget
finns sedan lång tid erfarenhet och kompetens
om konstens betydelse för själva vårdmiljön.
Konst har inte längre endast en arkitektonisk
eller dekorativ funktion.
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Då konsten ska ses snarare som en del av vårdinnehållet än som en del av huset så är det viktigt att all konst – fast som lös – också ägs av
landstinget.”
Ordföranden ställde (s) och (mp) förslaget mot
förvaltningens förslag och fann att kulturnämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.

(s) ledamoten Sladić, samt tjänstgörande ersättarna Andersson (s) och Boström (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag
och yrkande.
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§9

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholms län
KUN 2008/450
Utlåtande 2008-12-19.
Kulturnämnden föreslås besluta.
att godkänna föreliggande rapport
angående det statliga stödet till Skapande skola i Stockholms län och lägga rapporten till handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
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§ 10

Avtal rörande danskonsulentverksamhet i
Stockholms stad och län 2009
KUN 2008/556

Exp
Danskonsulenten
Stockholms stad

Utlåtande 2008-12-18.
Kulturnämnden föreslås besluta
att uppdra till förvaltningschefen att i
samverkan med Stockholms stads
kulturförvaltning teckna avtal om
länsdanskonsulentverksamhet för
2009 i enlighet med förvaltningens
förslag,
att uppdra åt förvaltningschefen att
utse företrädare för landstinget i den
styrgrupp som stipuleras i avtalet
samt att anmäla beslutet till kulturnämnden.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
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Avtal med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
rörande driften av regional musikverksamhet
(länsmusik) i Stockholms län 2009
KUN 2008/571

Exp
Stockholms läns
blåsarsymfoniker

§ 11

Utlåtande 2009-01-12.
Kulturnämnden föreslås besluta
att uppdra åt förvaltningschefen att
enligt förvaltningens förslag teckna
avtal med den ideella föreningen
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
rörande driften av regional musikverksamhet (länsmusik) i Stockholms
län 2009.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
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Projektstöd Kultur i Vården 2009
KUN 2008/771 m fl

Exp
Berörda

§ 12

Utlåtande 2009-01-12.
Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja
Löwenströmska sjukhuset
Glädjeverkstan
Kulturföreningen Art produktion Evenemang
Eva Gabriella Sjöblom, enskild firma
Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge
TOTALT

50 000 kr
350 000 kr
200 000 kr
95 000 kr
100 000 kr
795 000 kr

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
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Månadsrapport rörande ekonomisk ställning
m m för kulturnämnden för november 2008
KUN 2008/190

Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

§ 13

Utlåtande 2009-01-13.
Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna månadsbokslutet för
november 2008 enligt förvaltningens
rapport.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
(s) ledamoten Sladić, samt tjänstgörande ersättarna Andersson (s) och Boström (mp) lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet:
”Månadsrapporten för november visar att kulturnämnden gör ett budgetöverskott på ca 6 137
tkr.
Det är inte rimligt. De pengar som avsätts i kulturnämndens budget bör användas till det de är
avsedda för. Smärre avvikelser från budget är
acceptabla, men det överskott som görs under
november månad att alltför stort.
Vi menar att det stora budgetöverskottet undergräver förtroendet för de beslut som har fattats i nämnden. Att förvaltningen låter ett sådant överskott uppkomma är oansvarigt; förvaltningschefen ansvarar för att verksamhetsmålen nås med en ekonomi i balans.
Vi anser att förvaltningen omedelbart bör vidta
åtgärder för att åstadkomma ekonomisk balans.
Åtgärderna ska beslutas och genomföras snarast möjligt.”
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§ 14

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde skall äga rum den 12 februari 2009.
Gizela Sladić gratulerade avslutningsvis Karin
Ekdahl Wästberg till nedkomsten med tvillingpojkarna Erik och Axel och överräckte blomma
och presenter.
Karin tackade Gizela och för de blommor som
hon fått av kulturnämnden och –förvaltningen.

Sign.

