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§ 19

§ 19

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 20

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll den 17
januari 2008 justerats den 22 januari 2008
samt att kulturnämndens protokoll den 22 januari 2008 justerats den 24 januari 2008.
§ 21

Anmälningsärenden för kännedom

Förteckning den 30 januari 2008 över ärenden
för kännedom lades utan erinran till handlingarna.
§ 22

Presentation av Stockholms läns Blåsarsymfonikers verksamhet

Yngve Nordin, v d för Stockholms läns Blåsarsymfoniker, gav en kort presentation av Dieselverkstaden och Blåsarsymfonikernas verksamhet. Han gav också en historisk överblick sedan
1971, då militärmusiken i landet ombildades till
regionmusiken fram till idag då Stockholms län
sedan 5-6 år har ett länsmusikuppdrag som utförs av Blåsarsymfonikerna. Förutom orkestern
och länsmusikuppdraget hyser verksamheten
också länets mångkulturkonsulent och en ”early music” - festival scen.
Därefter presenterade Lilian Henriksson Blåsarsymfonikernas verksamhet och berättade
särskilt om konserter och workshops för barn
och ungdomar.
Susanne Rundberg berättade slutligen om sitt
uppdrag som mångkulturkonsulent och gav exempel på pågående projekt.
Sign.
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§ 23

Kulturnämndens bokslut 2007
KUN 2007/813
Kulturnämndens bokslut 2007.
Utlåtande 2008-02-04.
Kulturnämnden föreslås besluta
att i avvaktan på landstingsfullmäktiges beslut balansera årets resultat
4 065 tkr i ny räkning,
att godkänna förvaltningsberättelse
för kulturförvaltningens årsbokslut
2007.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
(s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel,
med stöd av (v) ledamoten Ezdani Khan, lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet.
”En budget i balans är ett mycket viktigt mål
och underskott ska undvikas. Ett överskott i
budgeten är dock lika allvarligt som ett underskott, eftersom det visar att nämndens medel
inte har använts enligt vad landstingsfullmäktigen har avsett. Enligt kulturnämndens bokslut
för 2007 redovisas just ett överskott på hela 4
065 tkr. Detta är vi kritiska emot. Under det
gångna året har en överdrivet restriktiv politik
förts, vilket har bidragit till det stora överskottet.
Nämnden bör även se över vilka regionala kulturverksamheter som är underfinansierade och
se över möjligheterna för höjning av verksamhetsstödet till dessa, för som det ser ut nu är
många verksamheter är helt enkelt dömda att
dö. Flera av länets kulturverksamheter har inte
nog med resurser vilket hindrar dem att kunna
fullfölja sina åtaganden. Överskottet visar att
det har funnits medel såväl för att trygga verksamheterna som för nya offensiva satsningar.
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De pengar som nämnden har tilldelats ska användas och framförallt inom områdena föreningsverksamhet, ungdomsorganisationer och
folkbildning kunde starkare insatser ha gjorts
för att möjliggöra att verksamheterna hade haft
en bred publik och nått så stora delar av samhället som möjligt.
Stockholms läns landstings forskningsprogram
Kultur i vården och Vården som kultur 19942006 är viktiga steg för nytänkande inom området. Detta tjänar som ett bra exempel på var
nämnden borde satsa mer resurser istället för
att gå med ett stort överskott. Vi socialdemokrater anser att forskningsprogrammet ska utvecklas och spridas samt ska användas desto
mer i vårdverksamheterna.
Två verksamheter har kraftig haft förhinder för
att bedriva regionalt sina verksamheter. I nästan ett års tid har verksamheterna fått lida av
den osäkerhet som finns kring huvudmannaskapet, något vi är skarpt kritiska mot. En är resurscentrum för film (Film Stockholm) och det
andra är hälsopedagogisk kulturverksamhet för
barn och unga (Circonova).
Tyvärr konstaterar vi att kulturpolitiken styrs
av en majoritet med låg ambitionsnivå. Att föra
en restriktiv politik när det finns pengar över
som är avsedda att användas vänder vi oss
emot och vi kräver en bättring under detta år.”
Den icke tjänstgörande (mp) ersättaren Boström yttrade i sig ärendet. Om hon hade
tjänstgjort, skulle hon instämt i det särskilda
uttalandet från (s) och (v).
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Yttrande över revisionsrapport över löpande
granskning av intern kontroll 2007 avseende
kulturnämnden
KUN 2007/637
Yttrande över revisionsrapport över löpande
granskning av intern kontroll 2007 avseende
kulturnämnden.
Utlåtande 2008-01-29.
Kulturnämnden föreslås besluta
att yttra sig över revisionsrapport
över löpande granskning av intern
kontroll 2007 avseende kulturnämnden, enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
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Miljöplan för kulturnämnden 2008-09
KUN 2008/51
Miljöplan för kulturnämnden 2008-09.
Utlåtande 2008-02-05.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa miljöplan för kulturnämnden 2008-2009 enligt förvaltningens förslag,
att delegera till förvaltningschefen att
fastställa interna miljömål för förvaltningens kontor inklusive Länshemslöjdskonsulenterna, Circonova
och Film Stockholm inom ramen för
kulturnämndens miljöpolicy och certifieringssystemet ISO 14001.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
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Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet/ändrat huvudmannaskap för Circonova
KUN 2007/367
Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet/ändrat huvudmannaskap för Circonova.
Utlåtande 2008-02-05.
Kulturnämnden föreslås besluta
att medge Studiefrämjandet i Norra
Stor-Stockholm 3 920 000 kr i stöd
till hälsopedagogisk kulturverksamhet för perioden den 1 mars 2008
t o m den 28 februari 2009,
att godkänna överföringsavtal mellan
kulturnämnden och Studiefrämjandet
i Norra Stor-Stockholm enligt förvaltningens förslag,
att godkänna avtal mellan kulturnämnden och Studiefrämjandet i
Norra Stor-Stockholm rörande driften av Circonova inom ramen för stöd
till hälsopedagogisk kulturverksamhet, enligt förvaltningens förslag.
Förvaltningschef Hans Ullström kompletterade
förvaltningens utlåtande enligt följande:
att godkänna överföringsavtal mellan
kulturnämnden och Studiefrämjandet
i Norra Stor-Stockholm enligt förvaltningens förslag men med ändring av
överförandedagen till den 1 april
2008,
att godkänna avtal mellan kulturnämnden och Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm rörande driften av
Circonova inom ramen för stöd till
hälsopedagogisk kulturverksamhet,
enligt förvaltningens förslag men med
ändring av avtalstiden till den 1 april
2008 t o m den 31 mars 2009,
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att med anledning av ovanstående
ändringar av tiden för avtalens
ikraftträdande uppdra åt förvaltningschefen att göra erforderliga
konsekvensändringar i överföringsavtalet, driftavtalet och bilagor samt
i övrigt slutföra förhandlingen med
Studiefrämjandet i Norra StorStockholm.
Följande yrkanden framställdes.
1

Ordförande Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Chambay (c), El Khoury (kd) och
tjänstgörande ersättarna Håkansson (m) och
Lithborn (m) bifall till beslut enligt förvaltningens förslag med förvaltningschefens kompletteringar.

2

(s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel,
med stöd av (v) ledamoten Ezdani Khan, bifall
till beslut
att ärendet återremitteras och avtalet
skrivs om så att det får en mer långsiktig utformning i likhet med det
som gäller för Länsmusiken och att
den ömsesidiga uppsägningstiden
fastställs till minst tolv månader.
Yrkandet motiverades enligt följande:

”Circonova bedriver en mycket viktig hälsopedagogisk verksamhet för barn och unga och har
funnits i tio år. I nära samarbete med skolor och
kommuner i länet bedrivs både fortbildning för
lärarna och föreställningar ges för barn och
skolpersonal. En undersökning har genomförts
av Socialmedicinska avdelningen vid KI om
barn och ungdomars hälsa och levnadsvillkor.
Undersökningen har fokuserats speciellt på betydelsen av kopplingen mellan socialt kapital
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och ungdomars hälsa. Det visar sig att Circonova är en framträdande verksamhet med de nya
formerna av praktiskt hälsofrämjande arbete.
Circonova arbetar för att få barn och unga att ta
ansvar för sin egen hälsa, framför allt den
psykosociala hälsan.
Det avtal som föreslås gälla med Studiefrämjandet i Norra Storstockholm rörande övertagandet av Circonova gäller bara för ett år. Det
föreslagna ettårsavtalet anser vi sträcka sig över
en alldeles för kort tid. Vidare bör beaktas goda
förutsättningar att slå vakt om verksamhetsvärden och goda villkor i övrigt för de anställda.
Ett ettårsavtal är en alldeles för kort period för
att verksamheten ska ha goda förutsättningar för
att kunna hålla en bra kvalitet. Circonova arbetar dessutom både långsiktigt tillsammans med
skolorna samt enligt ett terminssystem, vilket
innebär att verksamheten är mitt inne i vinterterminen vid årsskiftet 2008 när avtalet ska omförhandlas. En annan svårighet med ett ettårsavtal är att Circonova kommer att få problem att
skriva avtal med friteatrar och fria kulturgrupper eftersom ett ettårsavtal som går ut vid årsskiftet och bryter vinterterminen innebär en alldeles för stor osäkerhet för dessa.
Vi anser att Studiefrämjandet i Norra Storstockholms avtal om Circonova bör utformas i
likhet med det tillsvidareavtal som Länsmusikerna har med en uppsägningstid på minst tolv
månader. Ett sådant avtal skulle garantera verksamheten ro, vilket är en förutsättning för en
god kvalitet. Ett ettårsavtal vore för verksamheten lika effektivt som att kasta grus i en motor.”
Ordföranden ställde först yrkandet om återremiss under proposition och fann att kulturnämnden beslutat avslå detta.
Ordföranden ställde därefter under proposition
förvaltningens förslag till beslut med förvaltningschefens komplettering och fann att kulturnämnden beslutat bifalla detta.
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(s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel,
samt (v) ledamoten Ezdani Khan reserverade
sig mot beslutet till förmån för sitt förslag och
yrkande.
Den icke tjänstgörande (mp) ersättaren Boström yttrade i sig ärendet. Om hon hade
tjänstgjort, skulle hon bifallit (s) och (v) förslaget.
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Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm
KUN 2007/451
Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm.
Utlåtande 2008-02-05.
Kulturnämnden föreslås besluta
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till kulturnämnden med förslag till avtal med personalägd ekonomisk förening rörande verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet för att driva Film Stockholm,
att omfördela 165 tkr från det disponibla utrymmet till verksamhetsområdet gemensamma kostnader som
kompensation för minskade intäkter i
samband med ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm.
Kulturnämnden beslutade bordlägga ärendet.
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Avtal för 2008 mellan Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun avseende Filmbasen
- regionalt växthus för unga filmare i Stockholms län
KUN 2007/403
Avtal för 2008 mellan Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun avseende Filmbasen
- regionalt växthus för unga filmare i Stockholms län.
Utlåtande 2008-02-04.
Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna avtal för tiden fr o m
den 1 januari 2008 t o m den 31 december 2008 mellan Stockholms läns
landsting och Botkyrka kommun avseende Filmbasen – regionalt växthus
för unga filmare i Stockholms län, enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
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Forskningsprogrammet Kultur i vården och
vården som kultur – godkännande av avslutade
forskningsprojekt och slutlig utbetalning av
forskningsmedel
KUN 2007/790
Forskningsprogrammet Kultur i vården och
vården som kultur – godkännande av avslutade
forskningsprojekt och slutlig utbetalning av
forskningsmedel.
Utlåtande 2008-01-25.
Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna det avslutade projektet
”Drama-Ger” och betala ut återstående 25 procent, d v s 12 500 kr, av beviljade forskningsmedel om totalt
50 000 kr till professor Margret
Lepp.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
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Projektstöd Kultur i Vården 2008
KUN 2008/13
Projektstöd Kultur i Vården 2008.
Utlåtande 2008-01-24.
Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja SÖS, Sachsska barn- och
ungdomskliniken 130 000 kr.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
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Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet
2008 samt stöd till SISU Idrottsutbildarna
KUN 2008/23 m fl
Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet
2008 samt stöd till SISU Idrottsutbildarna.
Utlåtande 2008-02-05.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fördela 2008 års stöd till idrottsoch friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet
samt SISU Idrottsutbildarna enligt
följande:
Friluftsfrämjandets Stockholmsdistrikt

3 030 tkr

Stockholms Idrottsförbund
(67 specialdistriktsförbund)

20 353 tkr

Sisu Idrottsutbildarna
SUMMA

900 tkr
24 283 tkr

att uppdra åt förvaltningschefen att
enligt förvaltningens förslag teckna
avtal med Stockholms Idrottsförbund, rörande verksamhetsstöd till
Stockholms Idrottsförbund och specialdistriktsförbunden i Stockholms
län 2008,
att överföra 50 tkr till det disponibla
utrymmet 2008.
Följande yrkanden framställdes.
1

Sign.

Ordförande Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Chambay (c), El Khoury (kd) och
tjänstgörande ersättarna Håkansson (m) och
Lithborn (m) bifall till beslut enligt förvaltningens förslag.
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§ 31

(s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel,
med stöd av (v) ledamoten Ezdani Khan, bifall
till beslut
att kulturnämnden fördelar 2008 års
stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet samt stöd till SISU Idrottsutbildarna enligt följande:
3 517 tkr till Friluftsfrämjandets Stockholmsdistrikt.
20 300 tkr till Stockholms Idrottsförbund med
67 specialdistriktsförbund.
1 400 tkr till SISU Idrottsutbildarna.
Yrkandet motiverades enligt följande:
”Socialdemokraterna föreslår att stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2008 samt stöd
till SISU Idrottsutbildarna beviljas enligt ansökan.”

Ordföranden ställde under proposition förvaltningens förslag till beslut och fann att kulturnämnden beslutat bifalla detta.
(s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel,
samt (v) ledamoten Ezdani Khan reserverade
sig mot beslutet till förmån för sitt förslag och
yrkande.
Den icke tjänstgörande (mp) ersättaren Boström yttrade i sig ärendet. Om hon hade
tjänstgjort, skulle hon bifallit (s) och (v) förslaget.
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Uppföljning av regionala distriktsorganisationer 2006
KUN 2008/2
Uppföljning av regionala distriktsorganisationer 2006.
Utlåtande 2008-02-05.
Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna föreliggande rapport
angående uppföljning av de regionala
distriktsorganisationerna 2006 och
lägga rapporten till handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
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§ 33

Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer
KUN 2007/339 m fl
Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer.
Utlåtande 2008-01-24.
Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna att Syrianska ungdomsförbundet Region Stockholm (SRS)
uppfyller reglerna för verksamhetsstöd till regional ungdomsorganisation. Beslutet gäller under förutsättning att förvaltningen granskat och
slutligt godkänt 2008 års ansökan
och bokslut/verksamhetsberättelse
för 2007
att godkänna att Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) Stockholmsdistrikt uppfyller reglerna för verksamhetsstöd till regional ungdomsorganisation. Beslutet gäller under förutsättning att förvaltningen granskat
och slutligt godkänt 2008 års ansökan och bokslut/verksamhetsberättelse för 2007
att Svenska Baptisternas Ungdomsförbund Stockholmsdistrikt (SBUF)
inte uppfyller reglerna för verksamhetsstöd till regional ungdomsorganisation.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
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Uppföljning av verksamhetsstöd till regional
kulturverksamhet 2006
KUN 2007/614
Uppföljning av verksamhetsstöd till regional
kulturverksamhet 2006.
Utlåtande 2008-02-05.
Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna föreliggande rapport
angående uppföljning av verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2006 och lägga rapporten till
handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
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§ 35

Uppföljning av stöd till kulturverksamhet i
skärgården 2007
KUN 2008/41
Uppföljning av stöd till kulturverksamhet i
skärgården 2007.
Utlåtande 2008-01-28.
Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna uppföljning av stöd till
kulturverksamhet i skärgården 2007
och lägga rapporten till handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enlig förslaget.

Sign.

22 (25)
PROTOKOLL
2008-02-14

Kulturnämnden

§ 36

§ 36

Stöd till scenkonst – fördelning av stöd för år
2008 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom
KUN 2008/30
Stöd till scenkonst – fördelning av stöd för år
2008 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom.
Utlåtande 2008-02-05.
Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja

Mittiprickteatern
Oktoberteatern
Zebra dans/Zdansproduktion
Teater Brunnsgatan
Fyra
Peter Bergared
Hedmans Teater
Teater Pero
Fabula Storytelling
Dockteatern Tittut
Teater de Vill
Pantomimteatern
Produktion Francatrippa
Teater Tre
Pygmeteatern
Musikteater 89
Friteatern på turné
Björn Elisson Kompani
Galder berättar
Abellis Magiska Teater
Teater Bambino
Tage Granit
Westberg Teater &
Nöje
Zirkus Loko-Motiv
Teater Sláva
Weld ekonomisk förening
Teater Barbara
Stiftelsen Moderna
Dansteatern
Turteatern
Unga Tur
Teater Tummeliten
Sign.

320 000 kronor
715 000 kronor
150 000 kronor

KUN 2007/634
KUN 2007/635
KUN 2007/642

100 000 kronor

KUN 2007/646

40 000 kronor
200 000 kronor
330 000 kronor
200 000 kronor
255 000 kronor
170 000 kronor
250 000 kronor
105 000 kronor

KUN 2007/648
KUN 2007/649
KUN 2007/650
KUN 2007/654
KUN 2007/655
KUN 2007/657
KUN 2007/659
KUN 2007/660

440 000 kronor
180 000 kronor
90 000 kronor
500 000 kronor
110 000 kronor
80 000 kronor
140 000 kronor
70 000 kronor
100 000 kronor
200 000 kronor

KUN 2007/661
KUN 2007/662
KUN 2007/663
KUN 2007/665
KUN 2007/666
KUN 2007/670
KUN 2007/671
KUN 2007/672
KUN 2007/674
KUN 2007/677

75 000 kronor
140 000 kronor
500 000 kronor

KUN 2007/679
KUN 2007/681
KUN 2007/682

275 000 kronor
300 000 kronor

KUN 2007/686
KUN 2007/687

450 000 kronor
50 000 kronor
70 000 kronor

KUN 2007/692
KUN 2007/693
KUN 2007/694
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Fria Teatern i Högdalen
Orionteatern AB
Teater Tusan
Robinson Crusoe &
Fredags vänner
Clownen Manne

§ 36

735 000 kronor

KUN 2007/695

200 000 kronor
180 000 kronor
185 000 kronor

KUN 2007/696
KUN 2007/701
KUN 2007/705

45 000 kronor

KUN 2008/22

Summa

7 950 000 kronor
att avslå

Provinsteatern
Nordisk Kammaropera
Urdar Teatern
Lilla Parken
Föreningen Danscentrum
Stockholm
Teater Cubile
Föreningen Teater Fantasi
Teater Kaos
Dockteaterkollektivet
Teater Fama
Frilansteatern
Alap – musik & inspiration
Gruppen Lalala/Christian
Bergqvist
Kultivivas Vänner
Romeo & Julia Kören
Afrodites Ångbåt
Föreningen Flamencorient
Kontrateatern/Jan Tavares
Luna & Co
Vattenmannen och Speed
AMMOT
Farhang Föreningen

KUN 2007/625
KUN 2007/636
KUN 2007/641
KUN 2007/643
KUN 2007/645
KUN 2007/647
KUN 2007/651
KUN 2007/656
KUN 2007/658
KUN 2007/664
KUN 2007/667
KUN 2007/668
KUN 2007/669
KUN 2007/673
KUN 2007/675
KUN 2007/676
KUN 2007/678
KUN 2007/680
KUN 2007/683
KUN 2007/685
KUN 2007/688
KUN 2007/690

att avsätta 750 000 kronor ur anslaget till projektet In Med Dansen och
uppdra åt förvaltningen att senare
under året fördela detta i samband
med beslut om fortsatt länsdanskonsulentuppdrag.

Sign.
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att avsätta 100 000 kronor ur anslaget för att genomföra utbuds- och
temadagar samt utbudskatalog under
våren 2008 och uppdra åt förvaltningen att genomföra detta,
att fastställa regler och anvisningar
för scenkonststödet i enlighet med
förslag i bilaga 3.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.

Sign.
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§ 37

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 27 mars
2008.
Kulturnämnden beslutade vidare, på förslag
från ordföranden, att företa en studieresa till
Helsingfors den 29-30 maj 2008 och uppdrog
åt presidiet att besluta om program och riktlinjer för resan.

Sign.

