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Sammanträdesdag

Onsdag den 14 december 2011

Sammanträdestid

Kl 17.00 -17.30

Sammanträdeslokal

Tengbom, Stockholms konserthus

Sammanträdets art

Kulturnämnden

Beslutande

Anna Starbrink (fp), ordförande
Rickard Wessman (m), 1:e vice ordförande
Rasmus Törnblom (m)
Leif Bergmark (m)
Inger Granlund (m), ersättare för Andersson

Gizela Sladić (s), 2:e vice ordförande
Conny Fogelström (s)
Lilja Johansson Lindfors (s)
Konrad Breidenstein (mp), ersättare
för Melin

Ersättare

Martin Levanto (m)
Rolf Bromme (fp)
Monica Karlsson (kd)

Laila Fröberg (mp)

Övriga

Eva Hedenström
Lisbeth Olsson, t o m § 93
Hans Ullström
Göran Rosander

Ghita Edmark
Karin Ernlund
Hanna Svensson

Justering

2011-12-15

Ordförande
Anna Starbrink
Justerare
Gizela Sladić
Vid protokollet
Göran Rosander
Justeringen anslagen
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§ 85

§ 85-87

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande
och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 86

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 2011-11-01 justerats 2011-11-02.
§ 87

Anmälningsärenden för kännedom

Enligt anmälningslista 2011-11-28 anmäldes följande
ärenden för kännedom:
Beslut fattade med stöd av kulturnämndens delegation:
Ärende

Beslutsnr

Beslutande

Datum för beslut

Förvaltningschefens deltagande i SKL:s kul- 84/2011
turkonferens i Visby den 10 – 11 oktober
2011

Anna Starbrink

2011-09-20

Fördelning av ytterligare scenkonststöd
2011

88/2011

Hans Ullström

2011-11-08

Kassation av landstingsägd konst

89/2011

Göran Rosan- 2011-11-09
der

Förvaltningschefens deltagande i SKL:s
konferens Villkor för konstnärligt skapande
– vad gör vi och varför?

93/2011

Anna Starbrink

Donation av konstverk av Margareta Gelles

94/2011

Göran Rosan- 2011-11-22
der

Övriga ärenden för kännedom:
Avtal rörande deposition av konstverk vid Järva BUP, Praktikertjänst AB
Avtal rörande deposition av konstverk vid Löwet ASIH, Praktikertjänst AB
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Avtal rörande deposition av konstverk vid Carema Vårdcentral Rågsved, Carema Sjukvård AB
Minnesanteckningar från samverkansmöte mellan pensionärsorganisationerna och kulturförvaltningen 2011-09-08
Framtidens politik – internt samrådsmöte i Göteborg 2012-01-30 arrangerat
av Regionala Filmresurscentrums samarbetsråd
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§ 88

§ 88

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m
m för kulturnämnden oktober 2011
KUN 2011/391

Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

Utlåtande 2011-11-28.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa kulturnämndens resultatrapport
för oktober 2011 enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 89

Bordlagt ärende: Rapport rörande möjligheten
och effekterna av att flytta länshemslöjdskonsulentverksamheten från kulturförvaltningen till
Länsmuseet
KUN

Exp
Berörda

Utlåtande 2011-10-25.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna förvaltningens rapport rörande
möjligheterna till och effekterna av att flytta
Länshemslöjdskonsulenterna från kulturförvaltningen till Länsmuseet.
På förslag från ordförande Starbrink (fp), majoritetsledamöterna Wessman (m), Törnblom (m), Bergmark
(m), och tjänstgörande ersättaren Granlund (m) och
med stöd från (s) ledamöterna Sladić , Fogelström och
Johansson Lindfors samt tjänstgörande ersättaren Breidenstein (mp) beslutade kulturnämnden
att godkänna förvaltningens rapport rörande
möjligheterna till och effekterna av att flyttat
länshemslöjdskonsulenterna från kulturnämnden till Stockholms läns museum
att det bordlagda förslaget till beslut i ärende 5
från kulturnämndens möte den 1 november
ändras enligt följande:
att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda en
överföring av det organisatoriska ansvaret för
länshemslöjdskonsulenterna från kulturförvaltningen till Stockholms läns museum genom ett
utökat verksamhetsstöd från år 2013
att ge förvaltningen i uppdrag att efter organisationsförändringen följa upp länshemslöjdskonsulentverksamheten och rapportera till nämnden
samt att anföra följande:
”Länshemslöjdskonsulenternas verksamhet värnar om
såväl traditionella tekniker som den moderna tidens
utveckling inom området. Hemslöjden speglar den
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starka tradition av förnyelse som finns inom hantverk.
Verksamheten berör viktiga frågor som människors
identitet och möjlighet att uttrycka sig genom eget skapande och bidrar samtidigt till utvecklingen inom vissa
kreativa näringar. Ur landstingets perspektiv fyller
verksamheten en viktig funktion i länets samlade kulturutbud.
Med syfte att skapa en välgörande distans mellan politiken och kulturen där ett mindre politiskt direktstyrning av kulturverksamheterna eftersträvas föreslås att
organisationsformerna för hemslöjdskonsulenternas
verksamhet ändras så att de i stället blir en del av
Stockholms läns museum som landstinget ger verksamhetsbidrag till. Vi menar att det finns goda förutsättningar att dessa verksamheter kan berika varandra
och att detta ska kunna komma länets invånare till del.
De många gemensamma beröringspunkterna är uppenbara och lyfts fram i tjänsteutlåtandet. Stockholms
läns museum betonar de positiva effekterna som organisationsförändringen kan ge.
Kulturnämndens styrning av hemslöjdskonsulenternas
verksamhet kommer då, precis som för övriga länsfunktioner, att ske genom de villkor som kringgärdar
beslut om bidrag till verksamheterna. Inom ramarna
för detta finns det stort utrymme för verksamheterna
att själva forma sin verksamhet. I detta sammanhang
bör kulturnämnden särskilt betona vikten av att länshemslöjdskonsulenterna alltjämt ska beakta kulturarv,
kunskapsförmedling och näring i sitt arbete. Några
andra viktiga områden att lyfta fram i hemslöjdskonsulenternas fortsatta roll är samverkan som ett viktigt instrument för förnyelsearbetet och gränsöverskridande
arbete, inte minst med näringslivet. Tillgänglighet för
länets invånare genom mötesplatser för olika intressenter och delaktighet för slöjden i omvärlden genom
förnyelse av angreppssätt och arbetsmetoder.
Vår förhoppning är att Hemslöjdskonsulenterna också
kan bidra positivt till Stockholms läns museums utveckling i en tid när museet förväntas söka fördjupat
samarbete med länets kommuner.
En fråga som lyfts i sammanhanget handlar om den lokal – Slöjdhuset – som verksamheten bedrivs i idag.
Hyreskontraktet löper under ytterligare några år och
frågan om fysisk lokalisering av verksamheten berörs
Sign.
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inte av den nu aktuella organisationsfrågan. Däremot
måste den framtida lokalfrågan, oavsett organisationsform, analyseras i samband med att avtalet löper ut.
Ett överförande av hemslöjdskonsulenterna till Stockholms läns museum förutsätter att frågan prövas av
Nämnden för hemslöjdsfrågor. De frågor om verksamhetens profilering som lyfts fram av nämnden för hemslöjdsfrågor måste självklart beaktas även i den framtida organisationen.”
Ersättaren Rolf Bromme (fp) lämnade sammanträdet
under denna paragraf och deltog inte i överläggning
och beslut.
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§ 90

Kulturnämndens internkontrollplan för 2011 –
2012
KUN 2011/850

Utlåtande 2011-12-07.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa kulturnämndens internkontrollplan 2011 – 2012 enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 91

Ändring av kulturnämndens beslutsordning
KUN 2011/835

Utlåtande 2011-11-28.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna de förändringar i kulturnämndens
beslutsordning som redovisas i tjänsteutlåtandet och i enlighet med bilagd beslutsordning.
På förslag från ordförande Starbrink (fp), majoritetsledamöterna Wessman (m), Törnblom (m), Bergmark
(m) och tjänstgörande ersättaren Granlund (m) beslutade kulturnämnden
att godkänna förvaltningens förslag till beslut
förutom punkt B3 där kulturnämnden istället
beslutar att ” I projekt med konstanslag över
750 tkr fastställer kulturnämnden konstprogram och checklista. Förvaltningen beslutar om
inköp/beställning av platsspecifik konst.”
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§ 92

Förlängd giltighet för kulturnämndens miljöplan 2010 – 2011
KUN 2011/838

Utlåtande 2011-11-28.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att förlänga giltighetstiden för kulturnämndens
miljöplan 2010 – 2011 till 2012-05-31.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 93

Regional biblioteksplan och regionalt biblioteksråd
KUN 2011/469

Utlåtande 2011-11-29.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna Regionbibliotek Stockholms redovisning av Regionalt biblioteksråd 2010,
att fastställa Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 – 2014,
att tillsätta följande ledamöter till Regionalt
biblioteksråd för tiden 2012-2014,
Krister Hansson, Regionbibliotekarie, Regionbibliotek Stockholm, ordförande
Lisa Martling Palmgren, Bibliotekschef, Konstfack
Gunilla Lilie Bauer, Överbibliotekarie, Sveriges
Riksdag
Elisabeth Aldstedt, Områdeschef, Stockholms
stadsbibliotek
Margareta Berg, Bibliotekschef, Botkyrka
kommun
Marie Källberg, Chefbibliotekarie, Karolinska
Universitetssjukhuset
Nya ledamöter
Kristina Solberg, Handläggare, Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
Karin Grönvall, Bibliotekschef, Södertörns högskola
Lars Andersson, Bibliotekschef, Tyresö kommun
Anders Eriksson, Direktör, Stiftelsen Finlands
Kulturinstitut i Sverige
Sofie Nilsson, Bibliotekarie, Blackebergs gymnasium
att inget arvode utgår till ledamöterna i det regionala biblioteksrådet.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Sign.
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§ 94

Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet
2012
KUN 2011/711

Exp
Berörda

Utlåtande 2011-11-29.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2012 till

Bildkonst
Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV
Cirkus
Cirkus Cirkör, Kulturföreningen
Dans
SIJO KB/Länsdanskonsulent
Film
Folkets Bio Stockholm/Biografen Zita
Stockholms filmfestival AB

750 000 kr KUN 2011/506
2 100 000 kr KUN 2011/516
755 000 kr KUN 2011/503
500 000 kr KUN 2011/501
2 200 000 kr KUN 2011/513

Konsthantverk/Formgivning
Stockholms läns Hemslöjdsförening

125 000 kr KUN 2011/530

Kulturhistoria
Stockholms läns Hembygdsförbund
Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm
Föreningsarkiven i Stockholms län

700 000 kr KUN 2011/488
295 000 kr KUN 2011/493
210 000 kr KUN 2011/505

Litteratur
Stockholms stad/
Internationella Biblioteket
Stockholms stad/Regionbibliotek
Stockholm (länsuppdrag)
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige (biblioteket)
Musik
Musik och Ungdom i Sthlms län
Stockholms läns Blåsarsymfoniker
/Regional musikverksamhet
Stockholms läns Blåsarsymfoniker
Riksföreningen för folkmusik & dans
(RFoD) Stockholm
Selam
Re:Orient
Kulturhuset i Ytterjärna
Sign.

4 355 000 kr KUN 2011/504
4 635 000 kr KUN 2011/511
275 000 kr KUN 2011/525

165 000 kr KUN 2011/514
3 750 000 kr KUN 2011/520
10 060 000 kr KUN 2011/524
500 000 kr KUN 2011/531
585 000 kr KUN 2011/532
310 000 kr KUN 2011/533
275 000 kr KUN 2011/544
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Musikteater
Folkoperan AB

6 165 000 kr KUN 2011/527

Övrigt
Synskadades Riksförbund Stockholm,
Läns och Riksnytt
Stockholms läns bildningsförbund
Mångkulturellt centrum i Botkyrka
Sameföreningen i Stockholm
Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
Stockholms läns Blåsarsymfoniker
/Länsuppdrag Mångkultur
Intercult Productions
Stockholms Ungdom
Totalt belopp

1 720 000 kr KUN 2011/498
815 000 kr
1 200 000 kr
40 000 kr
1 180 000 kr
600 000 kr

KUN 2011/512
KUN 2011/515
KUN 2011/518
KUN 2011/519
KUN 2011/523

200 000 kr KUN 2011/528
620 000 kr KUN 2011/536

53 325 000 kr
att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal med den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker rörande driften av regional konsulent för mångkultur (Mångkulturkonsulenten) i
Stockholms län 2012,
att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal med den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker rörande driften av regional musikverksamhet i Stockholms län 2012,
att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal med SIJO KB
och Stockholms stad rörande danskonsulentverksamhet i Stockholms stad och län 2012,
att uppdra åt förvaltningschefen att utse företrädare för landstinget i den samrådsgrupp som
stipuleras i avtalet rörande danskonsulentverksamhet samt att anmäla beslutet till kulturnämnden,
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att ur under 2011 fastställd budget för stöd till
scenkonst fördela 375 000 kr för projektet In
Med Dansen till SIJO KB/Regional danskonsulent för första halvåret 2012,
att i 2012 års anslag för Verksamhetsstöd till
regional kulturverksamhet reservera 8 240 000
kr till Stockholms läns museum (KUN
2011/508) samt,
att uppdra åt förvaltningschefen att fastställa
slutligt verksamhetsstöd till Stockholms läns
museum för 2012 inom reserverad ram på 8
240 000 kr,
att verksamhetsstödet till Intercult Productions
avser Europeiskt resurscentrum (ERK) och
kunskapsförmedling om EU som kan vara till
nytta för länets kulturorganisationer,
att uppdra åt förvaltningen att informera samtliga mottagare av Verksamhetsstöd till regional
kulturverksamhet att kulturnämnden förutsätter att de verksamheter som kulturnämnden
stöder är tillgängliga så att personer med skilda
funktionsnedsättningar kan ta del av olika slags
kultur,
att uppdra åt förvaltningen att informera
Stockholms läns hemslöjdsförening att verksamhetsstöd inte kommer att utgå till verksamheten från och med 2013.
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att avslå ansökningar om verksamhetsstöd till
regional kulturverksamhet 2012 från
Dans
Säfsten Produktion AB
Örjan Andersson Dans AB

KUN 2011/534
KUN 2011/535

Film
Tempo Dokumentärfestival

KUN 2011/510

Litteratur
Forum Jean Claude Arnault

KUN 2011/517

Teater
Lilla Parken
Teater Barbara
Auditiva Teatern i Stockholm AB

KUN 2011/521
KUN 2011/522
KUN 2011/537

Övrigt
SITE Stockholm International Theatre on Export

KUN 2011/526

På förslag från (s) ledamöterna Sladić, Fogelström och
Johansson Lindfors samt tjänstgörande ersättaren Breidenstein (mp) och med stöd av ordförande Starbrink
(fp), majoritetsledamöterna Wessman (m), Törnblom
(m), Bergmark (m), och tjänstgörande ersättaren Granlund (m) beslutade kulturnämnden
att återremittera ansökan från Intercult Production ekonomisk förening
att uppdra åt förvaltningen att kontakta Intercult för fortsatt beredning och därefter återkomma till kulturnämnden med kompletteringar och utredning samt
att i övrigt besluta enligt förvaltningens förslag.
Därutöver lät (s) ledamöterna anteckna följande särskilda uttalande till protokollet:
”Vi socialdemokrater bedömer att kulturförvaltningens
tjänstemän gjort ett gediget och omfattande arbete
Sign.
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med att utvärdera och bedöma alla de ansökningar om
verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2012
som inkommit till förvaltningen. Det finns dock en ansökan där vi är tveksamma till förvaltningens förslag.
Under de senaste dagarna har frågan om det ekonomiska stödet till Intercult aktualiserats. Intercults
uppgift är att internationalisera Stockholms läns kulturliv, och vi socialdemokrater anser att det är viktigt
att stödja och coacha kulturorganisationer i länet till
att dels hitta samverkansparter i andra länder, dels
forma egna ansökningar om EU-medel.
Under de senaste 15 åren har Intercult bedrivit en unik
verksamhet som en av länets viktigaste aktörer när det
gäller internationell och interkulturell kulturverksamhet. De har under dessa år aktivt medverkat till att kultursektorn utvecklats till att vara en sektor där mångfald, internationellt utbyte och medverkan i europeiska
projekt numera är naturliga delar. Intercult har deltagit
i 16 europeiska multilaterala kulturprojekt varav nio
som huvudkoordinator, och lika många bilaterala utbyten.
Men nu har uppenbarligen Kulturförvaltningen uppfattat det så att Intercults verksamhet förändrats mot ett
ökat fokus på barnteater, i och med projektet ”Krokodilfiolen”. Detta torde innebära att någon form av
missförstånd uppstått och därför är det bäst att återremittera behandlingen av Intercults ansökan för kompletterande beredning. Vi socialdemokrater efterfrågar
en mer detaljerad skriftlig redovisning från förvaltningen om ansökan KUN 2011/528 från Intercult Productions ekonomisk förening, innan vi är beredda att
fatta beslut.”
Ersättaren Rolf Bromme (fp) lämnade sammanträdet
under denna paragraf och deltog inte i överläggning
och beslut.
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Projektstöd Kultur i Vården 2011
KUN 2011/616, 2011/542

Exp
Berörda

§ 95

Utlåtande 2011-12-05.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja Eva Valentin Information, enskild
firma 110 000 kr
att avslå ansökan från Låt & Visa.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 96

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde ska
äga rum den 15 februari 2012.

Sign.

