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Ordföranden hälsade Leif Berglund, ny ersättare för (s), välkommen till kulturnämnden.
§ 90

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 91

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 200809-16 justerats 2008-09-18.
§ 92

Anmälningsärenden för kännedom

Förteckning 2008-10-21 över ärenden för kännedom med tillägg lades utan erinran till handlingarna.
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Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

§ 93

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m
för kulturnämnden för september 2008
KUN 2008/190
Utlåtande 2008-10-16.
Kulturnämnden förslås besluta
att godkänna månadsbokslut för september 2008 enligt förvaltningens
rapport.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.

Sign.

5 (29)
PROTOKOLL
2008-11-06

Kulturnämnden

§ 94

Kulturstöd 2008 – Stockholm Film Commission
KUN 2008/463

Exp
Stockholm Film
Commission

§ 94

Utlåtande 2008-10-20
Kulturnämnden föreslås besluta
att medge Stockholm Film Commission AB 250 000 kr i kulturstöd
2008. Stödet är villkorat till att
Stockholm Film Commission AB inkommer till kulturförvaltningen med
dokumentation som styrker aktiebolagets existens, firma och organisationsnummer liksom övriga uppgifter
som fordras för att betala ut stödet så
som aktiebolagets bank/postgironummer etc.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
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§ 95

Kulturstöd 2008 – Kroumata
KUN 2008/422

Exp
Kroumata

Utlåtande 2008-10-20.
Kulturnämnden föreslås besluta
att avslå ansökan från ideella föreningen Kroumata.
Följande yrkanden framställdes:
1

Ordförande Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Lindqvist (m), och El Khoury (kd) samt
tjänstgörande ersättarna Lanke (fp) och Håkansson (m), med stöd av (s) ledamöterna Sladić
och Bozyel samt tjänstgörande ersättaren Andersson och ledamoten Ezdani Khan (v), bifall
till beslut
att bevilja Kroumata 50 000 kronor i
kulturstöd för deras barnkonsertverksamhet under hösten.

2

(s) ledamöterna Sladić och Bozyel samt tjänstgörande ersättaren Andersson och ledamoten Ezdani Khan (v), bifall till beslut
att kulturförvaltningen skall vara behjälplig i omställningen av ideella föreningen Kroumata genom att föra en
dialog med Kulturrådet, Stockholms
stad och Kroumatas Advisory Board
om hur Kroumatas verksamhet kan
tas tillvara på bästa sätt.
Yrkandet motiverades enligt följande.
”Den ideella föreningen Kroumata har funnits i
30 år, den är internationellt erkända och har en
hyllad slagverksensemble. Deras verksamhet
har blivit hårt drabbat efter att gruppen blivit
avförd från Rikskonserter.
Den 18 oktober 2007 uppdrog regeringen åt
Kulturrådet att ”i samråd med Kroumata verka
för en långsiktig organisatorisk lösning med lokal och/eller regional finansiering som bas för
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ensemblens fortsatta verksamhet”. I uppdraget
ingick bland annat att ”föra dialog med relevanta och intresserade institutioner/parter om
framtida organisationsform och att överlägga
med Stockholms kommun och/eller Stockholms
landsting eller andra parter om medfinansiering
för Kroumatas verksamhet”. Av regeringsbeslutet framgår att regeringen i budgetpropositionen för 2008 beräknar att ”högst 700 000 kronor under 2008 och högst 2 miljoner kronor
från och med 2009 bör avsättas förutsatt att
framtida organisationsform och medfinansiering är utklarad”.
Vi socialdemokrater gillar inte att staten bara
släpper Kroumata. Vi anser att staten ska ta sitt
fulla ansvar för Kroumata och utnämna Kroumata till nationalorkester. Kroumata är en internationell institution som är unik med sina
kammarmusikkonserter, workshops, barnföreställningar, SPiS ensembletävling för ungdomar
och mycket annat. Det är uppenbart att den
borgerliga regeringen bedriver en passiv och
ansvarslös kulturpolitik. I en tid när stora delar
av kulturlivet kämpar med bristande resurser är
kulturministerns tystnad talande. Det tycks som
om Lena Adelsohn Liljeroth hoppas och tror att
kulturutredningen och marknaden ska lösa allt.
Kroumatas repetitionslokal och hemvist, som
utvecklats till en scen/konsertlokal, är Capitol
vid Sankt Eriksplan i Stockholm. Capitol nyttjas
främst av Kroumata i samband med skolkonserter och offentliga kammarmusikkonserter som
vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna.
Förutom Kroumatas verksamhet används även
lokalen av fria musikarrangörer för konsertverksamhet, musiker ur enskilda ensembler
samt andra producenter/arrangörer av konserter och föreställningar främst för barn och
unga.
Kroumata vill utveckla Capitol till en etablerad
plats för klassisk musik för barn, gärna i ett utökat samarbete med andra klassiska ensembler.
Kroumata har skapat barn- och ungdomskonserter som vänder sig till förskola, grundskola
och gymnasiet. Konserterna ger Kroumata dels
på Capitol, dels erbjuds de till arrangörer i landet. Varje föreställning har ett dramatiskt förlopp och ”musikerna kärleksfullt och leklystet
leder in barnen i den klassiska musikens värld
samtidigt som de får en spännande scenupplevelse”.
Sign.
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Vi socialdemokrater anser att kultur för barn
och unga ska erbjuda ett brett utbud av verksamheter och ha möjligheten att bidra till utvecklingen av barn och ungdomars kulturella
kapital och skapande inom ramen för olika former av kulturutövande.
Vi vill påtala att vi när det gäller den ideella föreningen Kroumata anser att motiveringarna
för avslag från förvaltningen kan ifrågasättas
och att föreningen bör beviljas stöd för sin viktiga och framgångsrika verksamhet.”
Ordföranden ställde först det gemensamma
(m), (fp), (kd), (s) och (v)-yrkandet mot förvaltningens förslag och fann att kulturnämnden
beslutat i enlighet med (m), (fp), (kd), (s) och
(v)-yrkandet.
Ordföranden ställde därefter yrkandet från (s)
och (v) under proposition och fann att kulturnämnden beslutat avslå detta.

(s) ledamöterna Sladić och Bozyel samt tjänstgörande ersättaren Andersson och ledamoten
Ezdani Khan (v) reserverade sig mot beslutet
till förmån för sitt förslag och yrkande.
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Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet
2009 – Stockholms Filmfestival
KUN 2008/546
Utlåtande 2008-10-15.
Ärendet utgår.
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Projektstöd Kultur i Vården
KUN 2008/603

Exp
ARTLAB

Utlåtande 2008-10-20.
Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja ARTLAB 40 000 kronor.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
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§ 98

Exp

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet
2009
KUN 2008/535 m fl

Berörda

Utlåtande 2008-10-27.
Kulturnämnden föreslås besluta

att bevilja Studiefrämjandet i Norra
Stor-Stockholm 5 350 000 kr i till hälsopedagogisk verksamhet för perioden 1 april 2009 t o m 30 juni 2010
(KUN 2008/535, KUN 2008/536)
att uppdra till förvaltningschefen att
teckna avtal med Studiefrämjandet
Norra Storstockholm rörande driften
av Circonova för perioden 1 april 2009
t o m 30 juni 2010
att bevilja Zirkus Loko-Motiv 750 000
kr i stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet avseende 2009 (KUN
2008/533)
att bevilja Fria Teatern 425 000 kr i
stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet avseende 2009 (KUN
2008/537)
att bevilja Teater De Vill 325 000 kr i
stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet avseende 2009 (KUN
2008/526)
att Studiefrämjandet i Norra StorStockholm, Zirkus Loko-Motiv, Fria
Teatern och Teater De Vill ej äger rätt
att ta betalt för skolföreställningar
som omfattas av kulturnämndens stöd
till hälsopedagogisk kulturverksamhet. Landstingets stöd kan inte heller
användas inom ramen för skapande
skola
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att avslå ansökningar från
KORDA Art Production

Kroppens & Sinnets
Geografi

KUN 2008/523

Ideell föreningen ”Resurscenter för kvinnor i
Stockholm Berus”

Ungas initiativ

KUN 2008/525

Cirkus Tigerbrand

Känsla för ord- ord för
Känsla
En dos dans

KUN 2008/527

Arbetsnamn KASAM(Känsla av sammanhang)

KUN 2008/529

Den ideella kulturföreningen DansPunkt NU!
Molière Ensemblen

Somali-Swedish development and releif association

KUN 2008/528

Droger, missbruk och
KUN 2008/530
kriminalitet förebyggande bland Somaliska
ungdomar boende i
Stockholms län

4f (Föreningen för främ- Elever som aktörer i ett
jande av hälsa för barn
hälsofrämjande kulturoch ungdomar i Farsta)
arbete i skolan

KUN 2008/531

Måsen Film AB

KUN 2008/534

Barn i kris

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.
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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 2009
utgör 4 prisbasbelopp 171 200 kr) skall lämna
ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
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Ändring/förtydligande av reglerna för stöd till
pensionärsorganisationernas distriktsorganisationer
KUN 2008/147

Exp
Pensionärsorganisationernas distriktsorganisationer

§ 99

Utlåtande 2008-10-16.
Kulturnämnden föreslås besluta
att ändra reglerna för pensionärsorganisationernas distriktsorganisationer i enlighet med förvaltningens förslag och tillämpa dessa fr o m 2009
års verksamhet och 2010 års verksamhetsstöd.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
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§ 100 Yttrande över Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen – RUFS 2010
KUN 2008/432

Exp
Regionplane- och
trafiknämnden

Utlåtande 2008-10-23.
Kulturnämnden föreslås besluta
att till regionplane- och trafiknämnden yttra sig över samrådsförslaget
om regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen – RUFS 2010 – i
enlighet med förslagsskrivelse.
Följande yrkanden framställdes.
1

Ordförande Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Lindqvist (m), och El Khoury (kd) samt
tjänstgörande ersättarna Lanke (fp) och Håkansson (m), bifall till beslut
att som svar på Regionplane- och trafikkontorets samrådsförslag rörande
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010 – yttra
sig enligt nedan. Kulturnämnden yttrar sig endast i de avseenden som bedöms falla under kulturnämndens
ansvar.
”Kulturnämnden anser att i jämförelse med
RUFS 2001 så ges kulturfrågorna ett större utrymme, men ändå inte tillräcklig. Om målet är
att skapa Europas attraktivaste region måste ett
samlat grepp tas om kulturfrågorna som en
självklar del i den regionala planeringen.
Nämnden anser att kulturen är en mycket viktig
kraft för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är angeläget för att fler, såväl
företag som privatpersoner, ska vilja besöka,
flytta till och verka i regionen. Men kultur har
också ett egenvärde. Kulturens mål är att stärka
humanistiska och demokratiska ideal i samhället. Ett självständigt och oberoende kulturliv är
en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Det
erbjuder människor möjlighet till bildning och
personlig utveckling. Detta berikar såväl samhället som den enskilde individen. Ett rikt kul-
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tur- och föreningsliv är en viktig tillväxtfaktor
som bidrar till att Stockholms län är en attraktiv
region att bo, leva och verka i.
I målet - En region med god livsmiljö - berörs
kulturen genom att det står skrivet att utbudet
av kultur ska vara stort och av hög kvalitet.
Nämnden vill understryka detta. Dessutom bör
det finnas en mångfald i kulturella uttryck,
bredd i antalet aktörer och tillgänglighet för
alla. En attraktiv region förutsätter ett dynamiskt kulturliv. Ett av målen bör vara inriktat
på kulturfrågorna för att nå visionen att Stockholmsregionen skall bli Europas mest attraktiva
region. Vi har goda förutsättningar – inte minst
när det gäller musikområdet där det världskända Stockholms konserthus och filharmonin som
kulturnämnden stödjer – som är angelägna att
bygga vidare på.
I Stockholm län finns en mängd yrkesutövande
kulturarbetare som på ett positivt sätt bidrar till
att göra regionen känd både inom och utanför
Sverige. En viktig del av den experimentella och
nyskapande kulturen i länets finns i det fria kulturlivet som i hög utsträckning bidrar till att
skapa nya arenor för kreativa kulturmöten.
En stor fördel för vår region är det rika kulturliv
som finns i Stockholms stad samt till de statligt
finansierade institutionerna som finns i staden
en viktig betydelse för Stockholmsregionens
kulturliv. Stockholmsregionen har inte bara tillgång till storstadens rika utbud. Det finns stora
konkurrensfördelar runt om i hela regionen.
Även om statliga institutioner finns etablerade
här är det samtidigt viktigt att komma ihåg att
det finns stort stöd av att främja kulturverksamhet för barn och unga. Kulturnämnden
stödjer redan nu nyskapande kulturyttringar i
länet. Likaså går en stor del av nämndens stöd
till barn och ungdomar. Vi är generellt positivt
inställda till att mer resurser kan gå till nyskapande och experimentella kulturyttringar.
Kultur- och nöjessektorn är även en växande
näring som skapar arbetstillfällen och bidrar till
regionens ekonomiska tillväxt och utveckling.
Inom vissa områden behövs administrativ samordning över kommungränserna för att öka vår
regions attraktionskraft. Det rör inte minst olika former av etableringar, underlätta för aktörer att arbeta i vår region och få snabba, korrekta besked av offentliga aktörer. Ett exempel är
Sign.
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filmens behov av samordning för att Stockholmsregionen ska vara attraktiv som inspelningsplats.
Nämnden vill också understryka hur viktigt det
är att kulturaktörer får goda förutsättningar att
strata och driva företag. Därför har nämnden
beslutat om att ge stöd till ”inkubatorverksamhet” bland annat när det gäller film.
I rapporterna ”Kultur i regional utvecklingsplanering” och ”Socialt kapital i regional utvecklingsplanering” som RTK har tagit fram i anslutning till RUFS finns intressanta diskussioner och teorier. Tyvärr kommer inte mycket av
diskussionerna med i samrådsförslaget.
Avslutningsvis menar kulturnämnden att RUFS
tar upp många intressanta frågeställningar när
det gäller kultur. Men för att befästa kulturens
viktiga del i regionplaneringen menar nämnden
att kulturfrågorna bör markeras på ett tydligare
sätt genom att utgöra ett eget målområde.”

2

(s) ledamöterna Sladić och Bozyel samt tjänstgörande ersättaren Andersson och ledamoten Ezdani Khan (v), bifall till beslut

att till regionplane- och trafiknämnden yttra sig över samrådsförslaget
om Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen – RUFS 2010 – i
enlighet med socialdemokraternas
förslag nedan.
”Det finns ett oroväckande lågt intresse för kultursektorn inom RUFS 2010. För en hållbar regional utveckling är kultursektorn en viktig tillväxtfaktor som måste räknas in. En väl fungerande
kultursektor i regionen och god kunskapsutveckling krävs för att regionen ska kunna fortsätta utvecklas och få en verklig tillväxt. I tidigare RTP
2004-2005 gjordes kartläggning av kultur och
kulturarv samt tydliggjordes behovet av attitydförändring gentemot kultursektor.
RTP 2004-2005 fokuserade på:
1. Kultur som upplevelsenäring
2. Kultur som livsmiljö
3. Kultur som näring
Sign.
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4. Kultur för profilering och marknadsföring
5. Kulturell kompetens som marknadsmässig
fördel
6. Kultur som grund för samverkan
7. Kultur som kreativitetsfrämjare
8. Kultur som hälsofrämjare
Kultur i Regionala utvecklingsstrategier/program
2010 fokuserar på kulturarv och entreprenörskap, turism/upplevelser och styvmoderligt behandla de fria konstarterna. I det sammanhanget
vore det önskvärt att tydligare sätta in i RUFS
2010 de fria konstarterna i sitt sammanhang
samt deras koppling både mot lokal/kommunal
och upp mot regional/nationell/EU-nivå.
Den kommunala kulturverksamheten bör i en
högre grad omstruktureras genom att många
verksamheter läggs ut på entreprenad och att
kommunala bolag säljs. Det är också viktigt att de
sociala frågorna och aspekterna lyfts in i RUFS
och breddas på ett tydligare sätt. Här saknas förslag till åtgärder och genomförande hur samspelet kan förbättras ur ett långsiktigt samhälleligt
perspektiv.
Efterfrågan på bostäder, utbildning, vård och
omsorg, kultur, infrastruktur, rekreationsområden och arbetsplatser är alla aspekter som behöver tillgodoses och utgör utmaningar samtidigt
som de präglar regionen. Stockholmsregionen
står inför problem så som att locka utländska investeringar, bostadsbrist, undermålig infrastruktur och segregation (OECD 2006; RTK 2007).
Det krävs framförallt en gemensam samordning
mellan de olika aktörerna på de olika områdena.
Ytterligare en aspekt ur kulturperspektiv är internationella samarbeten som EU. Stockholmsregionen med sitt internationella näringsliv påverkas av medlemskapet i EU (RTK 2007a). Enligt
RTK:s rapport, Stockholmsregionen i ett Europeiskt Perspektiv (2007), anses andelen människor
som är aktiva inom kulturella och kreativa yrken
vara en indikator på en regions kapacitet. I detta
avseende ligger Stockholmsregionen bland de
högsta i Europa. Stockholmsregionens kulturroll
inom Sverige, EU och i Östersjösamarbetet saknar i RUFS 2010 en tydlig strategi för att uppnå
ekonomiska mål och välfärd.
Vi konstaterar att moderna samhället inte fungerar utan kultur och kunskap som ligger som
grund för livskvalitet, folkhälsa och den ekonoSign.
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miska tillväxten. För att Stockholmsregionen
skall bli världsledande behövs bostäder, arbetsplatser, infrastruktur, kultur, idrott och utbildning.
Storstadsregioners förmåga att bidra till ekonomisk tillväxt är också att de attraherar människor
och kapital (NUTEK 2006b). Det komplexa utbudet av varor, tjänster, aktiviteter, kultur samt
den mångfald, öppenhet och tolerans som storstäder ofta erbjuder, bidrar starkt till storstadsregioners attraktionskraft och förmåga att locka
till sig så väl nya invånare som turister. En regions kulturella tillgångar är en viktig faktor och
drivkraft för besöksnäringen och investeringar
utifrån (RTK 2007). Åtgärder och genomförande
kopplade till övergripande mål för kulturområdet
i RUFS 2010 är svagt utvecklat.
Arbetet med den regionala utvecklingsplaneringen måste också involvera kultursektorn i ett aktivt samarbete med en mängd aktörer med olika
funktion och på olika nivåer i regionen.”
Ordföranden ställde de tre förslagen under proposition och fann att kulturnämnden beslutat bifalla majoritetens förslag till beslut.
(s) ledamöterna Sladić och Bozyel samt tjänstgörande ersättaren Andersson och ledamoten
Ezdani Khan (v) reserverade sig mot beslutet
till förmån för sitt förslag och yrkande.
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§ 101

§ 101 Regional biblioteksplan för Stockholms län
KUN 2008/388

Exp
Regionbiblioteket

Utlåtande 2008-10-22.
Kulturnämnden föreslås besluta
att ge chefen för Regionbiblioteket i
uppdrag lämna förslag till representanter i ett biblioteksråd för perioden
2009 - 2011,
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till kulturnämnden med förslag till slutlig regional biblioteksplan
för perioden 2009 – 2011,
att den slutliga regionala biblioteksplanen fastställs när kulturnämnden
utser biblioteksrådet.
Följande yrkanden framställdes.
1

Ordförande Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Lindqvist (m), och El Khoury (kd) samt
tjänstgörande ersättarna Lanke (fp) och Håkansson (m), bifall till beslut
att uppdra åt förvaltningen att skicka
ut förslaget på remiss till länets
kommuner och bibliotek. Remissvaren bör särskilt ta ställning till de förslag om samverkansformer och inriktning som finns i Regional biblioteksplan för Stockholms län.

2

(s) ledamöterna Sladić och Bozyel samt tjänstgörande ersättaren Andersson och ledamoten Ezdani Khan (v), bifall till beslut
att kulturnämnden skickar utkastet
på remiss till alla länets 26 kommuner samt till alla bibliotek i länet som
på något sätt finansieras av Stockholms läns landsting
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att kulturnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till kulturnämnden med förslag till slutlig regional biblioteksplan för perioden 2009
– 2011 efter att remissvaren har inkommit och tagits i beaktande vid utformning av förslagen.
”Vi socialdemokrater anser att biblioteken är en
mycket viktig resurs som måste uppmärksammas
när vi talar om lokal och regional utveckling och utbildning. Utkastet till regional biblioteksplan visar
endast ett fåtal av alla de resurser biblioteksvärlden
kan erbjuda med stark teknisk utveckling. Några
bibliotek som riktar sin verksamhet mot mångfald
eller HBT-frågor tas inte upp i kartläggningen, vilket vi anser är en står svaghet.
För att stärka den lokala och regionala utvecklingen
och underlätta barns, ungdomars och vuxnas lärande är det avgörande att biblioteken finns med i
resonemangen kring kultur, utbildning och utveckling.
Det är jättebra att biblioteket sinsemellan har bra
samverkan och vill skapa ett naturligt kontaktnät
mellan politiker, tjänstemän och bibliotek i regionen.
Vi socialdemokrater är också mycket positiva till att
biblioteken i regionen vill skapa förståelse för bibliotekets roll i kunskapssamhället.
Vi anser dock att det tydligt måste framgå att
Stockholms läns landsting inte ska ges rätt att lägga
sig i verksamheten hos kommunalt eller på annat
sätt drivna bibliotek. Bibliotekens verksamhet ska
inte detaljstyras och vi menar att inrättandet av det
biblioteksråd som föreslås i utkastet riskerar att bidra till en ökad inblandning från landstingets sida i
frågor som helt bör beslutas av biblioteken själva.
Vi ställer oss positiva till inrättandet av ett samverkansråd för alla bibliotek i regionen, med Stockholms läns landstings kulturförvaltning i spetsen,
som ska bidra till att driva på kunskapsutvecklingen
i regionen.”
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Ordföranden ställde de tre förslagen under proposition och fann att kulturnämnden beslutat bifalla majoritetens förslag till beslut.
(s) ledamöterna Sladić och Bozyel samt tjänstgörande ersättaren Andersson och ledamoten
Ezdani Khan (v) reserverade sig mot beslutet
till förmån för sitt förslag och yrkande.
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§ 102

§ 102 Länshemslöjdskonsulenternas verksamhetsplan
2009
KUN 2008/514
Utlåtande 2008-10-21.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa verksamhetsplan för
länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län 2009 i enlighet med förvaltningens förslag och att inge planen till Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 103 Försäljning av konstverk till Essinge församling
KUN 2008/522
Utlåtande 2008-10-27.
Kulturnämnden föreslås besluta
att sälja konstverket ”Avsked och
återkomst” av Einar Forseth till Essinge församling för 12 000 kronor.
att uppdra åt förvaltningen att teckna
köpeavtal med Essinge församling
med en s k hembudsklausul med innebörden att församlingen, vid en
eventuell framtida försäljning, måste
erbjuda landstinget att köpa verket
åter för 12 000 kronor plus vad församlingen själv kostat på konstverket
i reparationer/underhållsåtgärder.
Följande yrkande framställdes.
Ordförande Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Lindqvist (m), och El Khoury (kd) samt
tjänstgörande ersättarna Lanke (fp) och Håkansson (m), med stöd av (s) ledamöterna Sladić
och Bozyel samt tjänstgörande ersättaren Andersson och ledamoten Ezdani Khan (v), bifall
till beslut
att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att i skyndsam
ordning låta utföra en värdering av
konstverket. Värderingen skall utföras av en av Stockholms handelskammare godkänd värderingsman.
Ordföranden ställde återremissyrkandet mot
förvaltningens förslag och fann att kulturnämnden beslutat i enlighet med återremissyrkandet.
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§ 104

§ 104 Klimatneutral studieresa till Helsingfors
KUN 2008/401
Utlåtande 2008-10-01.
Kulturnämnden föreslås besluta
att förvaltningen inte köper utsläppsrätter eller vidtar motsvarande klimatkompensation för tjänstemän och
politiker gällande studieresan till
Helsingfors såsom föreslås i brev från
miljöpartiets ersättare i kulturnämnden.
Följande yrkanden framställdes.
1

Ordförande Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Lindqvist (m), och El Khoury (kd) samt
tjänstgörande ersättarna Lanke (fp) och Håkansson (m), bifall till beslut enligt förvaltningens förslag.

2

(s) ledamöterna Sladić och Bozyel samt tjänstgörande ersättaren Andersson och ledamoten Ezdani Khan (v), bifall till beslut
att kulturnämnden klimatkompenserar resan till och från Helsingfors i
enlighet med nedanstående beräkningsmetod.
”Vid den resa som Kulturnämnden genomförde till
Helsingfors i juni i år användes flyg som transportmedel. Det var en rimlig prioritering med hänsyn
taget till de alternativa färdsätt som stod till buds.
Resan orsakade emellertid utsläpp av växthusdrivande gaser. Det finns goda möjligheter att kompensera för dessa utsläpp till en tämligen liten kostnad.
Den borgerliga majoriteten har uppvisat en stark
motvilja mot att ta fram en policy för utsläppskompensation för tjänsteresor inom landstinget. Det är
beklagligt. Argumentet att tjänsteresor endast utgör
2 % av landstingets totala koldioxidutsläpp och därför inte bör omfattas av någon policy angående köp
av utsläppsrätter för att kompensera utsläpp av
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växthusgaser håller inte. Det är ingenting annat än
ett svepskäl för att slippa ta ett miljöpolitiskt ansvar.
Utsläppen av växthusgaser måste minska radikalt
om vi ska kunna bryta den oroande utvecklingen. I
den strävan är varje åtagande viktigt. Det gäller i allra högsta grad utsläppskompensation för tjänsteresor med flyg.
Miljöpartiets förslag är dock alltför kostsamt. Priset
för utsläppskompensation bygger på antaganden
som gör kostnaden orimligt hög. Enligt allmänt vedertagna beräkningsmetoder (till exempel på
www.atmosfair.de) bör kostnaden för utsläppskompensation för flygresan tur och retur till Helsingfors,
baserad på ett antagande om tjugo deltagare, uppgå
till omkring 1800 kronor. Det är avsevärt mycket
mindre än den kostnad som tidigare har uppgivits.”
Ordföranden ställde förslagen under proposition
och fann att kulturnämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.
2:e vice ordförande Sladić begärde votering.
Voteringen verkställdes genom handuppräckning och utföll så att fem ledamöter och tjänstgörande ersättare röstat för bifall till beslut enligt förvaltningens förslag medan fyra röstat för
bifall till beslut enligt (s) och (v) förslaget.
Kulturnämnden hade sålunda beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.
(s) ledamöterna Sladić och Bozyel samt tjänstgörande ersättaren Andersson och ledamoten
Ezdani Khan (v) reserverade sig mot beslutet
till förmån för sitt förslag och yrkande.
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§ 105 Deltagande i seminarium rörande Kulturutredningens förslag om ansvarsfördelning
KUN 2008/599
Utlåtande 2008-10-15.
Kulturnämnden föreslås besluta
att kulturnämndens presidium samt
förvaltningschefen deltar i seminarium för SKL:s medlemmar den 5 december 2008 i Stockholm rörande
Kulturutredningens förslag om ansvarsfördelning.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
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§ 106 Sammanträdestider 2009
KUN 2008/604
Utlåtande 2008-10-21.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa sammanträdestider för
2009 enligt följande:
22januari
12 februari
26 mars
28 maj
13 augusti
17 september
5 november
10 december
Samtliga är torsdagar och sammanträdena föreslås börja kl 17.00.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
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§ 107 Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde skall äga rum den 11 december.

Sign.

