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Sammanträdesdag

Torsdag den 22 maj 2008

Sammanträdestid

kl 17.00–18.30

Sammanträdeslokal

Lunch- och Pausrummet, Stockholms läns museum, Sickla Industriväg 5 A-B,
Nacka

Sammanträdets art

Kulturnämnden

Beslutande

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

Ersättare

Leif Lanke (fp)
Agnetha Boström (mp)

Övriga

Eva Hedenström
Monica Lagergren, t o m § 61
Lisbeth Olsson, t o m § 61
Hans Ullström
Göran Rosander

Justering

2008-05-28

Ordförande
Karin Wästberg
Justerare
Gizela Sladić
Vid protokollet
Göran Rosander
Justeringen anslagen

2008-05-

Gizela Sladić (s), 2:e vice ordförande
Christina Fjellström (s)
Gabriel Bozyel (s)
Mohibul Ezdani Khan (v)

Ghita Edmark
Fredrik Persson
Torun Boucher
Peter Bylund
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§ 53

§ 56

Länsmuseichef Peter Bratt redogjorde för verksamheten
vid Stockholms läns museum

Sammanträdet inleddes med att Länsmuseichef
Peter Bratt berättade om museets historia och nuvarande verksamhet och visade museets publika lokaler.
§ 54

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande och
2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 55

Anmälan av Protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 2008-03-27 justerats 2008-03-31.
§ 56

Anmälningsärenden för kännedom

Förteckning 2008-05-07 över ärenden för kännedom.
Med anledning av skrivelse från Agnetha Boström (mp)
om klimatneutral studieresa till Helsingfors lät (s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel, med stöd av
(v) ledamoten Ezdani Khan, anteckna följande särskilda
uttalande till protokollet.
”Ett förslag om att landstinget via utsläppsrätter ska
kompensera för de utsläpp som tjänsteresor förorsakar
har nyligen behandlats i Landstingsfullmäktige. Vi socialdemokrater menar att ärendet inte var helt färdigberett av föredragande landstingsråd. Argumentet framfördes att köp av utsläppsrätter i samband med resor
skulle kunna möta hinder av kommunallagens bestämmelser, men frågan var inte närmare belyst i ärendet och
någon slutsats kan inte dras. Vi har därför varit tydliga
med att det är viktigt att grundligt utreda om några legala hinder finns eller inte innan något beslut fattas.
I ärendet som behandlades på Landstingsfullmäktige
fanns ett utlåtande från landstingsdirektören som ger
vid handen att förhållandevis måttliga merkostnader
skulle uppkomma genom förslaget.
Sign.
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§ 56

Vi är i grunden positivt inställda till att landstinget klimatkompenserar för resor.
Det gäller även för det aktuella fallet med klimatkompensation för resan till Helsingfors. Vi menar dock att
ingen klimatkompensation bör göras innan en laglighetsprövning är gjord. Vi ifrågasätter också de beräkningar som ligger till grund för den påstådda kostnaden
om 24 000 kronor för resan. Det är orimligt mycket. En
generell beräkningsmetod bör tas fram av landstinget
för att möjliggöra beräkningar av kostnaden för köp av
utsläppskompensation vid resor. Till dess det har gjorts
och till dess en utredning har gjorts av lagligheten bör
dock klimatkompenserade åtgärder avvaktas.”
Förteckningen lades därefter till handlingarna.

Sign.
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§ 57

§ 57

Landstingsrevisorernas årsrapport och revisionsberättelse för kulturnämnden 2007
KUN 2007/637

Exp

Utlåtande 2008-05-06.

Landstingsrevisorerna

Kulturnämnden föreslås besluta
att yttra sig över landstingsrevisorernas årsrapport och revisionsberättelse för kulturnämnden 2007, enligt förvaltningens förslag.
Följande yrkanden framställdes.
1

Ordförande Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Chambay (c), Lindqvist (m), El Khoury (kd) och
tjänstgörande ersättaren Lithborn (m), bifall till beslut
enligt förvaltningens förslag.

2

(s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel, med stöd
av (v) ledamoten Ezdani Khan, bifall till beslut
att förvaltningen förbereder kommentarer till
användningen av kriterierna, underlaget och
resultatet
att kulturnämnden uppdrar till nämndens bidragsgrupp att arbeta fram ett förslag till inriktningsmål och kvalitetsmål inom stöd till
föreningsliv och stöd till folkbildning.
Yrkandet motiverades enligt följande.
”Vi socialdemokrater menar att revisorernas årsrapport
måste tas på allvar och anser att det är viktig att återigen
engagera bidragsgruppen i arbetet kring inriktningsmål
och kvalitet som inte täcker alla delar av verksamheten.
Vi håller med revisorerna om att målen bör utvecklas för
att lättare kunna följas upp. Vi har redan tidigare påpekat att vi inte kan läsa ut av ärendet hur konsekvenserna
kommer att bli för respektive stödordning. Dessutom
skrev vi så sent som den 27 mars 2008 att ”Det finns
frågor kring villkoren, hantering som ej är tydlig och
måste förbättras. Vi anser emellertid inte att det presenterade förslaget utgör tillräckligt underlag för detta stöd.
Vi anser att konsekvenserna måste bli tydligare belysta
innan nämnden kan fatta ett beslut av så stor omfattning för en rad mottagare av stöd från Stockholms län.”

Sign.
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Vi socialdemokrater konstaterar att det är ett stort
spektra av insatser som måste vidtas. Förvaltningen
måste dels ha kunskap om och dels hantera frågan. Vi
anser att kommentarer till användningen av kriterierna,
underlaget och resultatet ska förberedas av förvaltningen och ges till bidragsgruppen som diskussionsmaterial.
Vi socialdemokrater vill se en utveckling när det handlar
om stöd till föreningsliv och stöd till folkbildning.”
Ordförande uttalade att kulturnämnden kommer att arbeta vidare med målfrågorna under hösten.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Den icke tjänstgörande (mp) ersättaren Boström yttrade
sig i ärendet. Om hon hade tjänstgjort, skulle hon bifallit
(s) och (v) förslaget.

Sign.
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§ 58

Kulturnämndens beslut om delegation av beslutanderätt
fr o m 1 juni 2008 tillsvidare
KUN 2008/397
Utlåtande 2008-04-30.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa delegation av beslutanderätt enligt förvaltningens förslag fr o m den 1 juni
tillsvidare.
att medge att förvaltningschefen i sin tur uppdrar åt en annan anställd inom förvaltningen
att besluta i stället. Sådana vidaredelegeringar
skall anmälas till kulturnämnden,
att besluta att tillämpa av landstingsfullmäktige fastställd policy och regler för representation, resor, kurser och konferenser inom
Stockholms läns landsting.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.

Sign.
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§ 59

§ 59

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för
kulturnämnden för mars och april 2008
KUN 2008/190

Exp

Utlåtande 2008-05-12.

Landstingsstyrelsens förvaltning

Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna månadsboksluten för mars och
april enligt förvaltningens rapport.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.

Sign.
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§ 60

Ansökan om statliga medel till utökad konsulentverksamhet inom hemslöjdsområdet
KUN 2008/406

Exp

Utlåtande 2008-05-13.

Nämnden för
hemslöjdsfrågor.

Kulturnämnden föreslås besluta
att inge skrivelse till Nämnden för hemslöjdsfrågor avseende statliga medel till utökad konsulentverksamhet inom hemslöjdsområdet
2009 enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.

Sign.
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§ 61

§ 61

Nya lokaler för Film Stockholm
KUN 2008/400
Utlåtande 2008-05-12.
Kulturnämnden föreslås besluta
att Film Stockholm flyttar till nya lokaler den 1
juli 2008 i enlighet med förvaltningens utlåtande,
att i 2008 års budget omfördela 90 tkr från
det disponibla utrymmet till verksamhetsområdet gemensamma kostnader som kompensation för minskade intäkter i samband med ny
lokalisering av Film Stockholm.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.

Sign.
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§ 62

§ 62

Uppföljning av projekt i anslutning till Mångkulturåret
2006
KUN 2005/687
Utlåtande 2008-05-12.
Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna rapport om uppföljning av projekt i anslutning till mångkulturåret 2006 och
lägga rapporten till handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.

Sign.
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§ 63

§ 63

Kulturstöd 2008
KUN 2008/204 m fl

Exp

Utlåtande 2008-05-06.

Berörda sökande.

Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja kulturstöd till

Dans
Indisk klassisk- och
folkdansförening Rasa
Dans
Vischan Danskonst

Film
Föreningen Popcorn

Musik
Svenska Django Reinhardt Sällskapet/Hot
club de Suéde
Credo/Stockholm Gospel
Musikteater
Stiftelsen Wiraspelen
Kel Show & Performance

Teater
Teater Underverket
Arena Baubo
Westberg Teater & Nöje

Övrigt
Katarina Eismann
Andersson & Lindberg

TOTALT
Sign.

Asiatisk kulturfestival
Rosa Löften
(Produktion)

Filmfestivalen
Popcorn 2008

DjangoFestival
2008
Stockholms
Gospel 2008

Wiraspelen
Florence Nightingale (Produktion)

Van Makt
Torskstim
Vem är ensam?
(Produktion)

Foldout (Produktion)
Morgon över
seklet (Produktion)

90 000 kr
40 000 kr KUN 2008/204

50 000 kr KUN 2008/220

90 000 kr
90 000 kr KUN 2008/247

110 000 kr
40 000 kr KUN 2008/146

70 000 kr KUN 2008/249

65 000 kr
25 000 kr KUN 2008/213
40 000 kr KUN 2008/242

180 000 kr
50 000 kr KUN 2008/210
60 000 kr KUN 2008/215
70 000 kr KUN 2008/231

120 000 kr
70 000 kr KUN 2008/236
50 000 kr KUN 2008/258

655 000 kr
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att avslå ansökningarna från
Bildkonst
MAP Mobile Art Production
Studio 44
Tobias Sjöberg samt Suroyo-TV
Bilder & Berättelser
Raketa

KUN 2008/214
KUN 2008/227
KUN 2008/240
KUN 2008/259
KUN 2008/260

Dans
Claire Parsons co
Kulturföreningen MASUIDJO
Indisk-Svenska föreningen
Pergah Co/Lotta Gahrton Prod
Den ideella föreningen ”Ja till allt bra”

KUN 2008/192
KUN 2008/195
KUN 2008/207
KUN 2008/237
KUN 2008/248

Film
MetsJakobsson HB
San Telmo Film HB

KUN 2008/165
KUN 2008/235

Foto
Projekt- o forskningsgruppen Replica
Galleri Kontrast

KUN 2008/217
KUN 2008/234

Kulturhistoria
Article 1 ideell förening
Kulturföreningen Ordning och Röra

KUN 2008/229
KUN 2008/250

Litteratur
Romskt Kulturcenter - RKC
Internationellt Kvinnocentrum IWC
Kulturföreningen Vibbarna

KUN 2008/158
KUN 2008/196
KUN 2008/208

Musik
Studiefrämjandet i Stockholm
Lustarnas Trädgård
Sensus studieförbund region Stockholm Gotland
Idrotts & Kulturföreningen Synliga
Föreningen Svensk - Finska sommarakademin
YTF, Yrkestrubadurernas förening
Stockholms läns blåsarsymfoniker/Länsmusiken
Fenix Självhjälpscenter & Frivillighetscentral
Lady Protection S.N.F.F.
EBM-Jugend Stockholm

KUN 2008/157
KUN 2008/194
KUN 2008/200
KUN 2008/201
KUN 2008/212
KUN 2008/218
KUN 2008/224
KUN 2008/226
KUN 2008/230
KUN 2008/256

Sign.
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Musikteater
Stockholms Operettensemble
Penseldraget
Turkisk Svenska Riksteaterföreningen

KUN 2008/245
KUN 2008/257
KUN 2008/262

Teater
Pygmeteatern
BlåLab Ideell förening
Teater Referens
Teater Komet
Teater Dur & Moll
Improvisation & Co
Mark Flanagan

KUN 2008/211
KUN 2008/216
KUN 2008/232
KUN 2008/241
KUN 2008/243
KUN 2008/251
KUN 2008/264

Övrigt
Malströmmen
Eritreanska Kultur Forum (EKF)
Berus Resurscenter för kvinnor
Ideell förening ”Kunskap utan gränser”
Game Installations Rinman AB
Nina Nu Produktion
Saftsalonger – Marie Ekman Öhrn
Saftsalonger – Marie Ekman Öhrn

KUN 2008/188
KUN 2008/219
KUN 2008/238
KUN 2008/239
KUN 2008/244
KUN 2008/246
KUN 2008/253
KUN 2008/254
att villkora beviljade kulturstöd enligt följande:

Om verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan skall kulturförvaltningen underrättas. Ändringar kan innebära att hela
eller del av stödet skall återbetalas till kulturnämnden.
Beviljat kulturstöd redovisas senast två månader efter avslutat projekt. Vid utebliven
redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden. Redovisning görs på kulturförvaltningens blankett. Mottagare av ekonomiskt stöd som
överstiger 4 prisbasbelopp (år 2008 utgör 4 prisbasbelopp 164 000 kr) skall lämna
ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor.
att bevilja stöd för att öka tillgänglighet för
funktionshindrade att ta del av kultur till
Stiftelsen Wiraspelen

Sign.

15 000 kr KUN 2008/213
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att avslå ansökan avseende stöd för att öka
tillgängligheten för funktionshindrade att ta
del av kultur från
Pygmeteatern
Saftsalonger – Marie Ekman Öhrn

KUN 2008/211
KUN 2008/254

Följande yrkanden framställdes.
1

Ordförande Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Chambay (c), Lindqvist (m), El Khoury (kd) och
tjänstgörande ersättaren Lithborn (m), bifall till beslut
enligt förvaltningens förslag.

2

(s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel, med stöd
av (v) ledamoten Ezdani Khan, bifall till beslut
att återremittera beslutet om stöd till Arena
Baubo för en genomlysning av hur föreställningen avser problematisera kring sexköpande
i dagens Sverige samt på vilket sätt projektet
riktar sig till barn och ungdom
att i övrigt besluta enligt förvaltningens förslag.
Yrkandet motiverades enligt följande.
”Arena Baubo har sökt bidrag för ett projekt som ska
problematisera vår syn på sexköp och som beräknar att
främst vända sig till barn och ungdom – 75 % av deltagarna i projektet beräknas utgöras av barn och ungdom.
Eftersom köp av sexuella tjänster är förbjudet i Sverige
och föreställningen i främsta hand vänder sig till barn
och ungdom så vill Kulturnämnden få bättre klarlagt hur
projektet kommer att genomföras, på vilket sätt prostitution kommer att problematiseras och vilket syftet är
med att vända sig – vad vi förstår – främst till ungdomar.
Det vore mindre lyckat om Kulturnämndens ledamöter
genom att med offentliga medel stödja projektet kan
misstänkas för att rättfärdiga prostitution inför gymnasieelever. Det skulle även motverka andra mål om hälsobefrämjande verksamhet som Kulturnämnden har.”

Sign.
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Ordföranden ställde först yrkandet om återremiss under
proposition och fann att kulturnämnden beslutat avslå
detta.
Ordföranden ställde därefter förvaltningens förslag till
beslut under proposition 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
sig i ärendet. Om hon hade tjänstgjort, skulle hon bifallit
(s) och (v) förslaget.

Sign.
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§ 64

§ 64

Projektstöd Kultur i Vården 2008
KUN 2008/228

Exp

Utlåtande 2008-05-05.

Berörd sökande

Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja avd 84 Rehabiliteringsmedicinska
kliniken vid Danderyds sjukhus 35 000 kronor.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.

Sign.
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§ 65

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2008
KUN 2008/205 m fl

Exp

Utlåtande 2008-05 14.

Berörda sökande

Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja

Zirkus Loko-Motiv 483 000 kr i stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet avseende
höstterminen 2008. Zirkus Loko-Motivs stöd får inte användas för pågående samarbete
med Botkyrka kommun (KUN 2008/205),
AMMOT – Artister och Musiker mot Tinnitus 997 000 kr i stöd till hälsopedagogisk
kulturverksamhet avseende läsåret 2008/2009 (KUN 2008/368),
att avslå ansökningarna från
Etiopisk Informationcenter

Ansöker för olika aktiviteter(inget projekt
namn)
Dans-Rinkeby/Kista

KUN 2008/372

Vapenhuset – ett projekt om mobbing
CD-skiva på 12
språk/Sätt Sverige i
rörelse
Drömmen om Zoo

KUN 2008/374

TV-redaktion för intellektuellt handikappade
Våga växa med andra,
våga värna varandra
Kroppens & Sinnets
Geografi
Beats the norms, Break
the patterns, Catch the
rhythm

KUN 2008/382

Teater Örnen

Regndansen

KUN 2008/386

Coldsonfilm AB

Hur skall vi läsa?

KUN 2008/387

Dans i Stad och
Län/Danscentrum
Stockholm
Teater De Vill
Gösta Frohms Skogsmullestiftelse
Kulturkompaniet
Medborgarskolan
Stockholmsregionen
Fria Teatern
KORDA Art Production
Länsmusiken i Stockholm

Sign.

KUN 2008/373

KUN 2008/380

KUN 2008/381

KUN 2008/383
KUN 2008/384
KUN 2008/385
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STOLT- Ungdom Identitet Kultur/fokus Afrika

§ 65

KUN 2008/389

att villkora beviljade stöd enligt följande:
Den verksamhet som stödet avser skall genomföras med en god geografisk spridning i
Stockholms län.
Om verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan skall kulturförvaltningen underrättas. Ändringar kan innebära att hela
eller del av stödet skall återbetalas till kulturnämnden.
Beviljat stöd redovisas senast två månader efter avslutat projekt. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden. Redovisning
görs på kulturförvaltningens blankett. Mottagare av ekonomiskt stöd som överstiger 4
prisbasbelopp (år 2008 utgör 4 prisbasbelopp 164 000 kr) skall lämna ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.

Sign.
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§ 66

Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala distriktsorganisationer 2008
KUN 2008/359 m fl

Exp

Utlåtande 2008-05-13.

Berörda sökande

Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja Verdandi Stockholms län distrikt 50
procent av fullt verksamhetsstöd 2008,
att bevilja Salt Mittsverige (EFS Mittsverige)
50 procent av fullt verksamhetsstöd 2008,
att bevilja Unga Synskadade Stockholm fullt
verksamhetsstöd 2008,
att uppdra åt förvaltningschefen att inom ramen för befintlig delegation fastställa slutligt
verksamhetsstöd till Verdandi Stockholms län
distrikt, Salt Mittsverige (EFS Mittsverige)
samt Unga Synskadade Stockholm 2008,
att avslå ansökan från Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland,
att avslå ansökan från Svenska Baptisternas
Ungdomsförbund Stockholmsdistrikt (SBUF),
att avslå ansökan från Ny Generation Stockholms län,
att avslå ansökan från Syrianska/Arameiska
Akademiker Föreningen (SAAF) Region
Stockholm,
att ansökningarna som fått avslag prövas av
kulturnämnden i samband med budgeten för
2009.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
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§ 67

§ 67

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet – ny organisation inom
Friluftsfrämjandet
KUN 2008/402

Exp

Utlåtande 2008-05-13.

Friluftsfrämjandet

Kulturnämnden föreslås besluta
att som svar på Friluftsfrämjandets framställning rörande ny organisation, överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
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§ 68

§ 68

Utvärdering av forskningsprogrammet Kultur i vården
och Vården som kultur
KUN 2008/407

Exp

Utlåtande 2008-05-09.

Landstingsstyrelsens förvaltning

Lene Lindberg och Eva Wallin från Centrum för folkhälsa föredrog rapporten ”Kultur i vården och Vården som
kultur – Från forskningsprogram till spridning”.
Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna utvärdering av forskningsprogrammet Kultur i vården och Vården som kultur och rapportera uppdraget till landstingsfullmäktige i samband med delårsbokslutet för
2008,
att redovisa rapporten till landstingsfullmäktige i samband med delårsbokslutet för 2008.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
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§ 69

§ 69

Fördjupad uppföljning 2008
KUN 2007/515
Utlåtande 2008-05-13.
Kulturnämnden föreslås besluta
att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra fördjupad uppföljning 2008 i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
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§ 70

§ 70

Ledamot i styrelsen för Stockholms läns blåsarsymfoniker
KUN 2008/272

Exp

Utlåtande 2008-05-12.

Stockholms läns
blåsarsymfoniker

Kulturnämnden föreslås besluta
att utse en ledamot till styrelsen för den ideella föreningen Stockholms läns blåsarsymfoniker för tiden fram t o m 2010-12-31. Personen
får inte samtidigt vara ledamot av kulturnämnden.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.

Sign.
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§ 71

§ 71

Avtal rörande danskonsulentverksamhet i Stockholms
stad och län andra halvåret 2008
KUN 2008/405

Exp

Utlåtande 2008-05-12.

Danscentrum
Stockholms stad

Kulturnämnden föreslås besluta
att uppdra till förvaltningschefen att i samverkan med Stockholms stads kulturförvaltning
teckna avtal om länsdanskonsulentverksamhet för andra halvåret 2008 i enlighet med vad
som sägs i utlåtandet,
att uppdra åt förvaltningschefen att utse företrädare för landstinget i den styrgrupp som
stipuleras i avtalet samt att anmäla beslutet
till kulturnämnden samt
att uppdra till förvaltningschefen att ur avsatta
medel till projektet In Med Dansen fördela
375 000 kronor till länsdanskonsulentverksamheten för andra halvåret 2008.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.

Sign.
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§ 72

§ 72

Förändringar i projekt som tidigare beviljats kulturstöd
KUN 2006/631 m fl

Exp

Utlåtande 2008-05-14.

Berörda

Kulturnämnden föreslås besluta
att inte godkänna att redan beviljat stöd till
Claire Parsons om 60 000 kr för projektet Rokoko Mouse i stället används till projektet A
ROSE IS A ROSE IS A ROSE samt
att beviljat stöd till Claire Parsons om 60 000
kr för projektet Rokoko Mouse återbetalas till
kulturnämnden,
att inte godkänna att redan beviljat stöd till
Teater Örnen om 50 000 kr används till det
redan beviljade men försenade projektet
Regndansen samt
att beviljat stöd till Teater Örnen om 50 000
kr för projektet Regndansen återbetalas till
kulturnämnden,
att godkänna att redan beviljat stöd till Mallik
Opera om 50 000 kr används till det redan
beviljade men försenade projektet Åtta sånger
för en galen kung/Fröken Donnithornes larv
samt
att Mallik Opera senast den 31 december 2008
inkommer till kulturförvaltningen med redovisning av genomfört projekt,
att godkänna att redan beviljat stöd till Unga
Tur om 50 000 kr för projektet Den kaukasiska kritcirkeln istället används till projektet
Festival Paradiso samt
att Unga Tur senast den 31 oktober 2008 inkommer till kulturförvaltningen med redovisning av genomfört projekt,
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att om redovisning över genomfört projekt
inte inkommer till kulturförvaltningen inom
ovan fastställda tider skall beviljat kulturstöd
återbetalas till kulturnämnden.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
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§ 73

§ 73

Sveriges kommuner och landstings årliga kulturkonferens i Uppsala och Mälardalsrådets kulturting i Södertälje

Kulturnämnden beslutade på förslag från ordförande att
en representant för varje parti kan delta i Sveriges
kommuner och landstings årliga kulturkonferens i Uppsala den 6-7 oktober samt att samtliga ledamöter och ersättare i kulturnämnden kan delta i Mälardalsrådets
kulturting i Södertälje den 6-7 november.
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§ 74

§ 74

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde skall
äga rum per capsulam den 12 augusti.

Sign.

