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Sammanträdesdag

Torsdag den 12 augusti 2010

Sammanträdestid

Kl 17.00-17.30

Sammanträdeslokal

Stora sammanträdesrummet, kulturförvaltningen, Västgötagatan 2, Stockholm

Sammanträdets art

Kulturnämnden

Beslutande

Karin Ekdahl Wästberg (fp), ordförande
Christine Chambay (c), 1:e vice ordförande
Morgan Lindqvist (m)
Winston Håkanson (m), ersättare för
Granfalk
Douglas Lithborn (m), ersättare för El
Khoury

Ersättare

Staffan Sjödén (m)
Cecilia Löfgreen (m)

Övriga

Jerker Larsson
Hans Ullström
Göran Rosander

Justering

2010-08-17

Ordförande
Karin Ekdahl Wästberg
Justerare
Jens Sjöström
Vid protokollet
Göran Rosander
Justeringen anslagen

2010-08-

Emma Magnusson (s), ersättare för
Sladić
Jens Sjöström (s)
Agnetha Boström (mp), ersättare för
Bozyel
Mohibul Ezdani Khan (v)

Torun Boucher
Fredrik Persson
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§ 61

§ 61-63

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade uppdra åt ordförande och
ledamoten Jens Sjöström att justera protokollet.
§ 62

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 2010-05-27
justerats 2010-05-28.
§ 63

Anmälningsärenden för kännedom

Enligt anmälningslista 2010-07-07 anmäldes följande
ärenden för kännedom:
Beslut fattade med stöd av kulturnämndens delegation:
Ordf. Karin Ekdahl-Wästberg, Fc Hans Ullström, Göran Rosander, Kerstin
Olander
Ärende
Beslutsnr
Beslutande
Fördelning av stipendiet NEW.doc 2010
55/2010
Kerstin Olander
Stöd till distriktsorganisationerna, Pensio57/2010
Hans Ullnärsorganisationer, komplettering till KUN
ström
38/2010
Utsmyckningsuppdrag för Danderyds sjuk- 58/2010
Göran Rosanhus, Obsterisk vård, BB-Stockholm
der
Skissuppdrag för Danderyds sjukhus, Tal59/2010
Göran Rosankliniken
der
Stöd till distriktsorganisationer 2010 - för- 60/2010
Hans Ullsta halvåret. Ungdomsorganisationer
ström
Stöd till kultur i skärgården 2010
62/2010
Hans Ullström
Stöd till dokumentärfilmsprojektet SKEP64/2010
Kerstin OlanPET
der
Stöd till distriktsorganisationer 2010 Han- 66/2010
Hans Ulldikapprörelsens ungdomsorganisationer.
ström
Komplettering till KUN 2010/42
Verksamhetsstöd 2010 till Stockholms läns 67/2010
Hans Ullmuseum
ström
Vikarierande förvaltningschef sommaren
68/2010
Karin Ekdahl2010
Wästberg
Fördelning av projektstödet Ung Aktiv Kul- 69/2010
Hans UllSign.

Datum för beslut
2010-04-27
2010-05-19

2010-05-04
2010-05-04
2010-06-14
2010-05-27
2010-05-12
2010-06-03

2010-06-10
2010-06-15
2010-06-11
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Ärende
tur 2010
Företrädare för landstiget i samrådsgrupp
rörande danskonsulentverksamhet 2010
Kulturstöd i skärgården 2010

Beslutsnr

Skissuppdrag för Södersjukhuset, bröstcentrum
Skissuppdrag för Södersjukhuset, vårdavdelning 64, 65, 66, 67
Utsmyckningsuppdrag för vårdavdelning
64,65,66,67 vid Södersjukhuset
Utsmyckningsuppdrag för vårdavdelning
64,65,66,67 vid Södersjukhuset
Skissuppdrag för Helix, ny anläggning för
rättspsykiatri i Flemingsberg
Utsmyckningsuppdrag för Helix, ny anläggning för psykiatri, Personaltorget
Skissuppdrag för Helix, ny anläggning för
psykiatri, utomhus och inomhus
Utsmyckningsuppdrag för Helix, ny anläggning för psykiatri, utomhus och inomhus
Skissuppdrag för Helix, ny anläggning för
psykiatri, galleriet.
Utsmyckningsuppdrag för Helix, ny anläggning för psykiatri, galleriet
Skissuppdrag för Helix, ny anläggning för
psykiatri, Balkonger på avdelningar för
långtidsvård, hus 3
Skissuppdrag för Helix, ny anläggning för
psykiatri, Väntrum för patienter inom öppenvården, väntrum för besökare, hus 1
Skissuppdrag för Helix, ny anläggning för
psykiatri, Länsrättssal samt glaspartier vid
galleriet

85/2010

70/2010
71/2010

86/2010
87/2010
88/2010
89/2010
90/2010
91/2010
92/2010
93/2010
94/2010
95/2010

§ 61-63

Beslutande
ström
Hans Ullström
Hans Ullström
Göran Rosander
Göran Rosander
Göran Rosander
Göran Rosander
Göran Rosander
Göran Rosander
Göran Rosander
Göran Rosander
Göran Rosander
Göran Rosander
Göran Rosander

Datum för beslut
2010-06-11
2010-06-11
2010-06-29
2010-06-29
2010-06-29
2010-06-29
2010-06-29
2010-06-29
2010-06-29
2010-06-29
2010-06-29
2010-06-29
2010-06-29

96/2010

Göran Rosan- 2010-06-29
der

97/2010

Göran Rosan- 2010-06-29
der

Övriga ärenden för kännedom:
Avtal rörande deposition av konstverk vid –Carema Hjärnhälsan AB, psykiatrisk mottagning och mobil psykiatri i Tyresö.
Avtal rörande deposition av konstverk vid Karolinska Institutet, institutionen
för folkhälsovetenskap i Fatburen.
Inbjudan till kulturkonferens Regionala aspekter på kultur i Västerås den 11-12
oktober 2010. Samarbete mellan Västerås Stad, Lanstinget i Västmanland
samt Sveriges kommuner och landsting.
Sign.
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§ 61-63

Mazerska kvartettsällskapet vill uttrycka sitt stöd för Nybrokajen 11 som en
fortsatt tillgänglig, öppen och kreativ miljö för svenskt kulturliv, David William-Olsson Musikchef och vice ordförande
Konsekvenser för verksamheten i samband med neddragningen på Stockholms läns museum, Stiftelsen Stockholms läns museum.
En önskan om förståelse och agerande från politiken så att resurser skapa med
öronmärkta pengar till fortsatt arbete med arkivbearbetningen av bilder på
Stockholms läns Museum från en bekymrad pappa, Owe Mård
KFA efterlyser de åtgärder om upphandling och utannonsering av konstuppdrag på kulturförvaltningens hemsida som utlovats, Tony Roos ordf. i Konstnärsalliansen.
Rekommendation om interkommunala ersättningar för utbildning vid landstingens/regionernas folkhögskolor samt bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området 2010.

Sign.
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§ 64

§ 64

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m
m för kulturnämnden för maj 2010
KUN 2010/144

Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

Utlåtande 2010-07-06.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa månadsbokslutet för maj 2010 enligt förvaltningens rapport.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 65

§ 65

Kulturnämndens delårsrapport per den 30 juni
2010
KUN 2010/460

Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

Utlåtande 2010-07-15.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna delårsbokslut per den 30 juni
2010 enligt delårsrapport 2010.
Meningen längst ner på sidan 2 i tjänsteutlåtandet rättades till: ”Konstverksamheten redovisar ett överskott
på 0,6 mnkr för perioden.”
Kulturnämnden beslutade därefter enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 66

§ 66

EU-projektet Young Baltic Narratives - nationell medfinansiering och avtal
KUN 2010/357

Utlåtande 2010-07-19.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att omfördela 160 000 kr från det disponibla
utrymmet till Film Stockholm för nationell
medfinansiering av EU-projektet Young Baltic
Narratives 2010,
att uppdra åt förvaltningen att inarbeta motsvarande belopp i budgeten för Film Stockholm
2011 och 2012,
att uppdra åt förvaltningschefen att underteckna avtal (Subsidy Contract
For the implementation of the Project Young
Baltic Narratives) med myndigheten för Central
Baltic Interreg IV A Programme (Regional
Council of South-West Finland).
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 67

§ 67

Insatser med syfte att förenkla administrationen i samband med och förmedla en positiv inställning till professionell inspelning av film i
landstingets lokaler
KUN 2010/393

Exp
Landstingsstyrelsen

Utlåtande 2010-07-20.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå
landstingsstyrelsen
att utse Stockholm Film Commission som kontaktfunktion gentemot landstinget för de professionella filmare och produktionsbolag som
önskar filma i landstingets lokaler,
att upplåtelse av lokaler för filminspelning skall
vara avgiftsfri för professionella filmare och
produktionsbolag vad avser verksamhet i landstingets regi i landstingsägd lokal,
att vårdgivare eller Locum får ta betalt av professionella filmare och produktionsbolag för
kringkostnader i samband med lokalupplåtelsen undantaget lokalhyra,
att ett avtal upprättas mellan å den ena sidan
vårdgivaren eller Locum och, å den andra sidan,
den professionella filmaren eller produktionsbolaget,
att kulturförvaltningen/Film Stockholm och
LSF genomför en gemensam informationsinsats
med syfte att förenkla administrationen i samband med och förmedla en positiv inställning
till professionell inspelning av film i landstingets lokaler.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
(s) ledamoten Sjöström, (v) ledamoten Ezdani Khan
och tjänstgörande ersättarna Magnusson (s) och Boström (mp) lät anteckna följande särskilda uttalande
till protokollet:

Sign.
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§ 67

”Stockholms län har goda möjligheter att bli en central
plats för filmproduktion. Här finns den kompetens och
de resurser som behövs för att filmbranschen ska kunna växa och för att fler nationella och internationella
produktioner ska kunna förläggas till området.
Erfarenheter från Sverige och övriga världen visar att
filmbranschen behöver stöd från offentliga institutioner för att kunna växa. Det måste finnas en politisk vilja att stödja filmbranschen och medel – både i form av
ekonomiskt stöd till utbildning och till stöd för oberoende filmskapare – måste avsättas för att filmbranschen ska kunna växa sig stark.
Vi ställer oss bakom förslaget att förenkla administrationen i samband med filminspelning i landstingets lokaler. Men det är långtifrån tillräckligt för att filmnäringen ska kunna växa i Stockholmsregionen. Den moderatledda majoriteten har under den gångna mandatperioden motverkat varje försök att driva en offensiv
filmpolitik i landstinget. Vi tror på filmnäringen. Och vi
vet att den kan utvecklas. Men det kräver mycket,
mycket mer än den moderatledda majoritetens passiva
filmpolitik.”

Sign.
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§ 68

Exp
Berörda

§ 68

Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd
till regionala distriktsorganisationer 2010 –
ungdomsorganisationer
KUN 2010/373, 2010/374

Utlåtande 2010-07-21.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja KFUK-KFUMs Scoutdistrikt Stockholm (Gotland) helt verksamhetsstöd 2010,
att bevilja Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm (AUDS) helt verksamhetsstöd 2010,
att uppdra åt förvaltningschefen att inom ramen för befintlig delegation fastställa slutligt
verksamhetsstöd 2010 till KFUK-KFUMs
Scoutdistrikt (Gotland) och Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm (AUDS).
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 69
Exp
Berörda

§ 69

Verksamhetsstöd till studieförbunden 2010 –
andra utbetalningen
KUN 2010/133, 2010/124, 2010/111

Utlåtande 2010-07-22.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att göra den andra utbetalningen av 2010 års
verksamhetsstöd till Folkuniversitetet, Medborgarskolan Stockholmsregionen och Studiefrämjandet i Stockholms län när Folkbildningsrådet
fastställt godkända studiecirkeltimmar för de
berörda studieförbundens verksamhet 2008,
att uppdra åt förvaltningschefen att reducera
2010 års verksamhetsstöd till Folkuniversitetet,
Medborgarskolan Stockholmsregionen och Studiefrämjandet i Stockholms län utifrån Folkbildningsrådets beslut om godkända studiecirkeltimmar för de berörda studieförbundens
verksamhet 2008.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.

13 (13)
PROTOKOLL
2010-08-12

Kulturnämnden

§ 70

§ 70

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde skall
äga rum den 7 oktober i Landstingshuset.

Sign.

