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Sammanträdesdag

Tisdagen den 17 oktober 2006

Sammanträdestid

16:00-16:45

Sammanträdeslokal

Västgötagatan 2, plan 2, Stora sammanträdesrummet

Sammanträdets art

Kultur- och utbildningsnämnden

Beslutande

Ulla Parkdal (s), ordförande
Jan Wattsgård (v), 1:e vice ordförande
Stefan Johansson (s)
Gizela Sladić (s), ersättare
för C Nilsson (s)
Ingvar von Malmborg (mp), ersättare
för Larsson (mp)

Karin Wästberg (fp), 2:e vice ordförande
Marianne Watz (m)
Sonia Lunnergård (kd)

Ersättare
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Övriga

Mats Danielsson
Hans Ullström
Christina Klotblixt
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§ 119

§ 119 Val av protokolljusterare
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt att uppdra åt ordföranden och 2:e vice ordföranden att justera protokollet
§ 120 Anmälan av protokolljustering
Anmäldes att kultur- och utbildningsnämndens protokoll
den 19 september 2006 justerats den 29 september 2006, och
protokoll den 3 oktober 2006 har justerats den 3 oktober 2006.
Anmäldes att i protokollet 2006-09-19, § 112, följande
tillägg, liksom i skrivelsen, skall ingå i protokollet:
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget, men
med tillägg till ordförandeskrivelsen
att ”Jämställdhetsarbete och genusperspektiv måste vara självklara mål för kulturverksamheter. Så
är det inte i dag. Vi välkomnar därför de förslag
som lyfts upp i betänkandet.”
§ 121 Anmälningsärenden för kännedom
Förteckningar den 5 och 11 oktober 2006 över ärenden för kännedom lades utan erinran till handlingarna.
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§ 122

§ 122 Kulturstöd 2006
KUN 2006/522 m fl
Exp

Kulturstöd 2006.

Berörda

Utlåtande den 5 oktober 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att bevilja kulturstöd till
Dans
Avart Dans & Rörelse

25 000 kronor KUN 2006/522

Musik
Ladyfest Stockholm
Cornelius Vreeswijksällskapet

50 000 kronor KUN 2006/609
80 000 kronor KUN 2006/637

Musikteater
Kulturföreningen RoJ
Opera Agile

45 000 kronor KUN 2006/569
45 000 kronor KUN 2006/613

Teater
Teatercentrum
Teatertrix
Borderline
SOS Save our souls
Dramalabbet
Moment
Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

65 000 kronor
45 000 kronor
45 000 kronor
30 000 kronor
45 000 kronor
45 000 kronor
45 000 kronor

Övrigt
Bastard produktion
RSMH Stockholms distrikt

40 000 kronor KUN 2006/584
39 000 kronor KUN 2006/614

TOTALT

KUN 2006/590
KUN 2006/601
KUN 2006/603
KUN 2006/619
KUN 2006/620
KUN 2006/639
KUN 2006/645

644 000 kronor
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§ 122

att avslå ansökningarna från
Bildkonst
Ateljéhuset Årstaberg ekonomiskförening
Svenska Konstnärers förening
Botkyrka Konsthall

KUN 2006/621
KUN 2006/623
KUN 2006/632

Dans
Saraswathy Kalakendra Institution
Nacka Kommun
Non Serviam
Ideella kulturföreningen Prook

KUN 2006/506
KUN 2006/589
KUN 2006/624
KUN 2006/644

Film
Kulturföreningen Tellus
Trolltrumma Filmproduktion
Teatime
Tru Stories Aps
Föreningen för nyskriven dramatik
Filmfront Stockholm

KUN 2006/411
KUN 2006/455
KUN 2006/596
KUN 2006/612
KUN 2006/622
KUN 2006/630

Musik
Antawara Bolivia
Antonio Sahlen (saknar blankett)
Stockholms Barockorkester

KUN 2006/453
KUN 2006/549
KUN 2006/597

Musikteater
Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla
Agera nu kulturproduktion i Stockholm
The Gap
Beston Musik

KUN 2006/567
KUN 2006/598
KUN 2006/636

Teater
Volta teatern
Stockholms Improvisationsteater
Provinsteatern
Improvisation & Co
Berättarlabbet
OdenTeatern
Justin Teater
Finska kulturföreningen
KFUM Söder Fryshuset

KUN 2006/403
KUN 2006/413
KUN 2006/580
KUN 2006/582
KUN 2006/592
KUN 2006/599
KUN 2006/600
KUN 2006/604
KUN 2006/607

KUN 2006/535
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§ 122

Dockteatern Spinetta
Lergöken
Teater Magnolia

KUN 2006/617
KUN 2006/642
KUN 2006/647

Övrigt
Miljonkulturell ungdom
Assyrien kulturcenter i Botkyrka
Susanna och Rebecca skolinspiration HB
Riksföreningen Demokrativerkstan Ungt Bestämmande

KUN 2006/414
KUN 2006/585
KUN 2006/626
KUN 2006/641

att villkora beviljade kulturstöd enligt följande:
Om verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan skall kultur- och utbildningsförvaltningen underrättas. Ändringar i verksamheten kan innebära att
hela eller del av stödet skall återbetalas till kultur- och utbildningsnämnden.
Beviljat kulturstöd redovisas senast två månader efter avslutat projekt. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma
att återkrävas av kultur- och utbildningsnämnden. Redovisning görs
på kultur- och utbildningsförvaltningens blankett. Mottagare av
ekonomiskt stöd som överstiger 2,5 prisbasbelopp (år 2006 utgör
2,5 prisbasbelopp 99 250 kr) skall lämna ekonomisk redovisning
som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor.
att pröva inkomna ansökningar som avser verksamhet som startar efter den 31 december 2006 i
början av nästa år (2007). Stöd kan därvidlag
medges för verksamhet som startat före nämndens
beslut, dock tidigast den 1 januari 2007.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
(m)-ledamoten Watz deltog inte i beslutet och lät anteckna följande
särskilda uttalande till protokollet.
”Vi deltar ej i beslutet med hänvisning till vårt äskande i moderaternas allmänna budgetmotion för år 2006.”
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§ 123

§ 123 Projektstöd till Kultur i Vården 2006
KUN 2006/574, KUN 2006/665
Exp

Projektstöd till Kultur i Vården 2005.

Berörda

Utlåtande den 4 oktober 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att bevilja
Art produktion Evenemang
Glädjeverkstan
Totalt

50 000 kr
50 000 kr
100 000 kr

KUN 2006/574
KUN 2006/665

Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 124

§ 124 Ansökan om extra medel till länsmusiken i Stockholm för 2006
KUN 2005/477
Exp

Ansökan om extra medel till länsmusiken i Stockholm för 2006.

Stockholms läns
blåsarsymfoniker

Utlåtande den 10 oktober 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att bevilja Stockholms läns blåsarsymfoniker
300 000 kronor i utökat verksamhetsstöd 2006
avseende länsmusiken i Stockholms utbudskatalog
med musikprogram för länets skolor.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 125

§ 125 Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling för KUN:s naturbruksgymnasier
KUN 2006/278
Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling för KUN:s naturbruksgymnasier.
Utlåtande den 28 september 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att fastställa Likabehandlingsplan mot mobbning,
diskriminering och annan kränkande behandling
för KUN:s naturbruksgymnasier.
Kultur och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget med
en mindre redaktionell ändring.
Nämnden uttalade sin uppskattning över att planen var
stram och konkret.
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§ 126

§ 126 Yttrande över betänkandet Tänka framåt, men göra nu
(SOU 2006:45)
KUN 2006/578
Yttrande över betänkandet Tänka framåt, men göra nu
(SOU:45).

Exp
Utbildnings- och
kulturdepartementet

Utlåtande den 8 oktober 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta

Svenska Filminstitutet

att yttra sig över betänkandet Tänka framåt, men
göra nu (SOU 2006:45) enligt förvaltningens förslag.
Följande yrkanden framställdes.
1

Ordföranden Parkdal (s), ledamöterna Wattsgård (v) och
Johansson (s) samt tjänstgörande suppleanterna Sladić (s)
och von Malmborg (mp), bifall till beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

2

(m)-ledamoten Watz, bifall till förslag
att avvisa betänkandets förslag. Ett stärkande av
barnkulturen i Sverige bör ingå i en samlad bedömning av statliga satsningar på kulturområdet.
att instämma med förvaltningen i att kulturlivet
bör ha ett egenintresse i att fånga de ungas uppmärksamhet utan påtryckningar från offentliga
bidragsgivare.
Efter framställda propositioner till gjorda yrkanden fann
ordföranden att nämnden beslutat bifalla hennes yrkande
i enlighet förvaltningens förslag.
(fp)-ledamoten Wästberg deltog inte i beslutet och sände
ärendet vidare utan eget ställningstagande.
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§ 126

(s)-, (v)- och (mp)-ledamöterna lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet och som tillägg till skrivelsen.
”Att öka satsningarna och stärka barnkulturen är av högsta
prioritet och vi välkomnar därför de förslag som lyfts upp i
betänkandet.
Som vid all bidragsgivning är uppföljning och utvärdering
nödvändigt för att man ska kunna försäkra sig om att bidragen fördelas så att alla barn får del av kulturen på lika villkor.”
Till majoritetsledamöternas yrkande, och till detta särskilda
uttalande, anslöt sig även (kd)-ledamoten Lunnergård.
(m)-ledamoten Watz reserverade sig till förmån för sitt förslag och yrkande.
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§ 127

§ 127 Ansökan från stiftelsen K.A. Almgrens sidenväveri
& museum om utökat stöd 2006
KUN 2005/784
Exp

Ansökan från stiftelsen K.A. Almgrens sidenväveri
& museum om utökat stöd 2006.

K.A. Almgrens
sidenväveri &
museum

Utlåtande den 12 oktober 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att avslå ansökan från Stiftelsen K A. Almgrens
sidenväveri & museum om ett utökat kulturstöd
2006.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 128

§ 128 Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturoch utbildningsnämnden per den 30 september 2006
KUN 2006/195
Exp

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturoch utbildningsnämnden per den 30 september 2006.

Landstingsstyrelsen

Utlåtande den 16 oktober 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna månadsrapport för september 2006
enligt förvaltningens rapport.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 129

§ 129 Forskningsprogrammet Kultur i Vården och vården som
kultur
Forskningsprogrammet Kultur i Vården och vården som
kultur.
Ordförandeförslag.
Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som
kultur har drivits sedan 1994 i samverkan med Länsmuseet
och Karolinska Institutet (KI). Stockholms läns landsting
har genom satsningarna på forskning inom gränssnittet kultur/vård gjort en pionjärinsats som rönt uppmärksamhet i
hela riket.
Länsmuseet har svarat för beredningen av ansökningar om
forskningsmedel, anordnat forskningsseminarier och konferenser m m. Under våren 2006 beslutade Länsmuseets styrelse att dra sig ur samarbetet fr o m 2007. Förutsättningarna för genomförandet har således förändrats.
Även om erfarenheterna av programmet är övervägande positiva kan det även konstateras att det varit svårt att sprida
kännedom om forskningsresultaten till de olika delar av
vården som forskningen berört.
Sammantaget finns det således anledning att fundera över
vilken inriktning fortsatt forskning skall ges och hur programmet skall organiseras. Jag föreslår därför att det hittillsvarande forskningsprogrammet Kultur i vården och vården
som kultur avslutas i sin nuvarande form i och med utgången av 2006. I stället ges förvaltningen i uppdrag att förutsättningslöst föreslå KUN hur framtida forskningsinsatser
skulle kunna utvecklas. I sammanhanget bör förvaltningen
belysa behov av och möjligheter till framtida forskningsinsatser som knyter an till KUN:s verksamhet i en bredare
mening, där kopplingen mellan vård och kultur kan vara en
av flera alternativa inriktningar.
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§ 129

Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till
nämnden med förslag till framtida forskningsinsatser som knyter an till KUN:s verksamhet i en
bredare mening, där kopplingen mellan vård och
kultur kan vara en av flera alternativa inriktningar.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 130

§ 130 Nästa sammanträde
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt att nästa sammanträde skulle äga rum den 14 november 2006, och då i landstingshuset, Södertörnssalen. Omedelbart i anslutning till
detta sammanträde har revisorskollegiet begärt att få träffa
hela nämnden.
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