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Sammanträdesdag

Tisdag den 22 maj 2012

Sammanträdestid

Kl 17.00 – 17.45

Sammanträdeslokal

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

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
Dilan Apak (s)
Lilja Johansson Lindfors (s)
Tomas Melin (mp)

Ersättare

Winston Håkansson (m)
Monica Karlsson (kd)

Laila Fröberg (mp)

Övriga

Hans Ullström
Göran Rosander

Ghita Edmark
Alexandra Lindmark
Karin Ernlund, fr o m § 49
Hanna Svensson

Justering

2012-05-23

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

2012-05-

2 (16)

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2012-05-22

Innehållsförteckning
§ 42 Val av protokolljusterare ............................................................ 3
§ 43 Anmälan av protokolljustering ................................................... 3
§ 44 Anmälningsärenden för kännedom ............................................ 3
§ 45 Kulturnämndens tertialrapport per den 30 april 2012 ................5
§ 46 Miljöplan för kulturnämnden 2012 – 2014 ................................. 6
§ 47 Framställning till Nämnden för hemslöjdsfrågor rörande
ändrad huvudman för länshemslöjdskonsulenterna i
Stockholms län från och med 2013 .............................................. 7
§ 48 Yttrande över förslag till handlingsplan för kulturella och
kreativa näringar i Stockholmsregionen .................................... 8
§ 49 Rapport om Nya Karolinska Solna och sammanställning av
pågående större konstprojekt.................................................... 11
§ 50 Projektstöd Kultur i Vården 2012 .............................................. 12
§ 51 Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2011 .... 13
§ 52 Yttrande över promemorian Nationell samordning av
hemslöjden – en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor ...... 14
§ 53 Deltagande i kommande konferenser ........................................ 15
§ 54 Nästa sammanträde .................................................................. 16

Sign.

3 (16)
PROTOKOLL
2012-05-22

Kulturnämnden

§ 42

§ 42 - 44

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande
och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 43

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 2012-04-24
justerats 2012-04-27.
§ 44

Anmälningsärenden för kännedom

Enligt anmälningslista 2012-05-14 anmäldes följande
ärenden för kännedom:
Beslut fattade med stöd av kulturnämndens delegation:
Ärende

Beslutsnr

Beslutande

Datum för beslut

Stipendium till filmaren Hanna Högstedt
för kortfilmsprojektet BURKA SONGS

8/2012

Kerstin Olander

2012-03-20

Stöd till kultur i skärgården 2012

9/2012

Hans Ullström

2012-04-10

Stipendium till filmaren Marta Dauliute för
kortfilmsprojektet LEITUVA

11/2012

Kerstin Olander

2012-04-10

Kultur i vården – barnkatalog 2013

13/2012

Hans Ullström

2012-04-20

SKL:s nätverksträff för regionala kulturche- 15/2012
fer 3-4 maj 2012

Anna Starbrink

2012-05-08

Verksamhetsstöd till ungdomsorganisatio- 16/2012
nen Fältbiologerna Stockholm Uppland Gotland

Hans Ullström

2012-05-04

Övriga ärenden för kännedom:

Avtal rörande deposition av konstverk vid Curera Hornstull, Curera Sjukvård
AB
Sign.
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Minnesanteckningar från samverkan mellan pensionärsorganisationerna och
kulturförvaltningen 2012-02-01
Minnesanteckningar från samverkan mellan handikapporganisationerna och
kulturförvaltningen 2012-02-22
Uppföljning av Palatset, Stockholms stad
Årsrapport för kulturnämnden 2011, Landstingsrevisorerna

Sign.
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§ 45

§ 45

Kulturnämndens tertialrapport per den 30 april
2012
KUN 2012/125

Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

Utlåtande 2012-05-14.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att fastställa kulturnämndens tertialrapport för
april 2012 enligt förvaltningens förslag,
att uppdra åt förvaltningen att genomföra en
utvärdering av länsfunktionernas verksamheter
med hjälp av extern konsult.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 46

§ 46

Miljöplan för kulturnämnden 2012 – 2014
KUN 2012/199

Utlåtande 2012-05-08.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att fastställa miljöplan för kulturnämnden
2012-2014 enligt förvaltningens förslag,
att delegera till förvaltningschefen att fastställa
interna miljömål för förvaltningens kontor inklusive Film Stockholm och Länshemslöjdskonsulenterna (till och med 2012-12-31) inom ramen för kulturnämndens miljöpolicy och certifieringssystemet ISO 14001.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 47

§ 47

Framställning till Nämnden för hemslöjdsfrågor rörande ändrad huvudman för länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län från och
med 2013
KUN 2012/203

Exp
Nämnden för
hemslöjdsfrågor

Utlåtande 2012-05-15.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att inge framställning till Nämnden för hemslöjdsfrågor rörande ändrad huvudman för
länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län
från och med 2013 i enlighet med förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 48

Exp
Botkyrka kommun

§ 48

Yttrande över förslag till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen
KUN 2012-05-14

Utlåtande 2012-05-14.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att som yttrande över förslag till handlingsplan
för kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen, avge yttrande till Botkyrka
kommun enligt förvaltningens förslag.
Följande rättelse gjordes i ”Förslag till yttrande”, sid 5:
Sista meningen i första stycket skall lyda: ”Rent exportfrämjande aktiviteter faller inte inom kulturnämndens
uppdrag.”
Följande yrkanden framställdes:
1

Ordförande Starbrink (fp), majoritetsledamöterna
Wessman (m), Törnblom (m), Bergmark (m) och
tjänstgörande ersättaren Granlund (m), bifall till
beslut enligt förvaltningens förslag

2

(s) ledamöterna Sladić, Apak och Johansson Lindfors samt (mp) ledamoten Melin bifall till beslut
enligt förvaltningens förslag samt att därutöver till
yttrandet tillföra
att Stockholms läns landsting tar på sig det
samordnade regionala ledarskapet likt det som
föreslås i handlingsplanen ”Kreativa Stockholm”,
att Stockholms läns landsting uttalar sin positiva syn på Handlingsplanen – Kreativa Stockholm så som regional utvecklingsplan för Kultur
och kreativa näringar,
att Stockholms läns kulturförvaltning ska vara
en viktig strategisk aktör och ett nav när det
gäller samverkanslösningar på kulturområdet
för kulturnämnden,
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§ 48

att genom mångfald av nätverk och kompetensområden ska kulturförvaltningen i Stockholms
läns landsting sammanföra olika aktörer i arbetet omkring Kulturella och kreativa näringar i
en hållbar regional utveckling.
Yrkandet motiverades enligt följande:
”I RUFS finns det stora planer och förhoppningar att
Stockholmsregionen ska vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa, det kräver givetvis att ett strategiskt arbete påbörjas. Stockholms läns landsting tillsammans med andra aktörer och kommuner har goda
förutsättningar att skapa en stark samverkan inom
KKN för Mälardalsregionen i allmänhet och ta ett större samlande ansvar för Stockholmsregionen i synnerhet.
Stockholmsregionen har, som förvaltningen pekar på,
historiskt inte haft någon tradition av samverkan inom
kulturområdet. Däremot har samverkan inom näringslivssektorn på senare år utvecklats positivt såväl med
regional samordning som mellan enskilda kommuner.
Vi kan konstatera att Handlingsplanen just söker skapa, och genom processen med framtagandet av densamma även tillskapat, en reell plattform för samverkan såväl strategiskt som praktiskt. Förvaltningen pekar särskilt på detta i sitt tjänsteutlåtande avsnitt 4.1
där man beskriver: ” Enstaka projekt har genomförts
under åren men de har inte resulterat i några mer bestående effekter. Arbetet inom projektet Creative
Stockholm och förslaget till handlingsplan – Kreativa
Stockholm – skall därför ses som ett uttryck för ökad
samverkan vilket förvaltningen ser positivt på. Mångfalden hos de aktörer som medverkat i projektet tyder
också på att det finns ett presumtivt brett intresse för
att utveckla KKN-sektorn i länet.”
I flera andra delar av landet har idag Landstingen uppdraget att vara samordnande i KKN-sektorn. KKNsektorn är också, som beskrivs i Handlingsplanen, beroende av en sammanhållen strategisk utveckling av
såväl kulturperspektiv och näringslivsperspektiv för de
berörda branschområdena för att få önskad effekt. Det
vore därför synnerligen oklokt att inte ta ställning till
just behovet av en gemensam plattform samt helhetssynen på Handlingsplanen.
Sign.
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§ 48

Det är nödvändigt att landstinget i större utsträckning
arbetar strategiskt och framtidsinriktat för att stärka
förutsättningarna för att bredda kulturutbudet i regionen. Handlingsplanen för kreativa Stockholm utgör ett
gott underlag för just en sådan utveckling. Landstingets kulturförvaltning har idag alltför små möjligheter
att arbeta strategiskt och framåtsyftande utan fastnar i
stor utsträckning i att hantera bidragsansökningar och
pengatransaktioner. Vi vill förändra den bilden för att
kunna utveckla Stockholmsregionen till en levande och
modern kulturregion där även nya idéer och inriktningar får ta plats.
Vi anser därför att Stockholms läns Landsting ska ta på
sig det samordnade regionala ledarskapet i nära samverkan med andra aktörer och kommuner. Landstinget
är en naturligt samordnande part som redan idag har
ett ansvar för hela regionen. En fond som Innovativ
Kultur kan med fördel bli ett viktigt redskap för att säkerställa breddad finansiering för aktörer inom KKN
men kan inte bli bärare av ett starkt politiskt förankrat
mandat för att strategiskt utveckla regionens Kulturella
och kreativa näringar.”
Ordförande ställde först förvaltningens förslag under
proposition och fann att kulturnämnden beslutat bifalla detta.
Ordförande ställde därpå förslaget till tillägg från (s)
och (mp) under proposition och fann att kulturnämnden beslutat avslå detta.
Kulturnämnden hade sålunda beslutat enligt förvaltningens förslag.
(s) ledamöterna Sladić, Apak och Johansson Lindfors
samt (mp) ledamoten Melin reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag och yrkande.
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§ 49

§ 49

Rapport om Nya Karolinska Solna och sammanställning av pågående större konstprojekt
KUN 2011/883

Utlåtande 2012-05-16.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att godkänna föreliggande rapport om Nya Karolinska Solna och lägga den till handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 50

§ 50

Projektstöd Kultur i Vården 2012
KUN 2012/225

Exp
Berörda

Utlåtande 2012-05-09.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att bevilja

Zirkus Loko Motiv
Glädjeverkstan

60 000 kr KUN 2012/202
100 000 kr KUN 2012/205
TOTALT

160 000 kr

att avslå ansökan från
Nobelmuseet AB

KUN 2012/129
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 51

§ 51

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i
skärgården 2011
KUN 2011/13

Utlåtande 2012-05-08.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att godkänna föreliggande rapport angående
redovisning av stöd till kulturverksamhet i
skärgården år 2011 och lägga rapporten till
handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 52

§ 52

Yttrande över promemorian Nationell samordning av hemslöjden – en översyn av Nämnden
för hemslöjdsfrågor
KUN 2012/221

Exp
Landstingsstyrelsen

Utlåtande 2012-05-13.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att föreslå landstingsstyrelsen att överlämna
kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till kulturdepartementet över promemorian Översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor
(Ds 2012:8).
På förslag från ordförande Starbrink (fp), majoritetsledamöterna Wessman (m), Törnblom (m), Bergmark
(m), och tjänstgörande ersättaren Granlund (m) och
med stöd från ledamöterna Sladić (s), Apak (s), Johansson Lindfors (s) och Melin (mp) beslutade kulturnämnden att fjärde meningen i första stycket under rubriken ”4.3 Statens hemslöjdspolitik” i förvaltningens
tjänsteutlåtande skulle tas bort.
Kulturnämnden beslutade därefter enligt förvaltningens förslag.
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§ 53

§ 53

Deltagande i kommande konferenser

På förslag från ordförande beslutade kulturnämnden
att en person från varje parti i nämnden får delta i Sveriges kommuner och landstings årliga kulturkonferens,
som i år har titeln ”Kulturarv för framtiden” och anordnas i Luleå den 8 – 9 oktober samt att nämndens
presidium får delta i årets Bok och Biblioteksmässa i
Göteborg den 27 – 30 september.
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§ 54

§ 54

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde ska
äga rum den 25 september.

Sign.

