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§1

§1

Val av sekreterare för kulturnämnden 2007

Kulturnämnden beslöt, på ordförandens förslag,
att som sekreterare för kulturnämnden utse
Mats Danielsson för år 2007.
§2

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslöt att uppdra åt ordföranden och 2:e
vice ordföranden att justera protokollet.
§3

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kultur- och utbildningsnämndens protokoll
den 5 december 2006 justerats den 12 december 2006.
§4

Anmälningsärenden för kännedom

Förteckning den 11 januari 2007 över ärenden för kännedom
lades utan erinran till handlingarna.
Anmäldes filmseminarium i Göteborg den 29 januari 2007.
Kulturnämnden beslöt att en representant från varje parti skulle
få delta. Anmälan omedelbart till sekreteraren.
Anmäldes vidare seminarium om vad konsten kan betyda för
offentlig verksamhet den 20 februari 2007.
Kulturnämnden beslöt att de politiker som är intresserade skulle
kunna delta. Anmälan till sekreteraren senast den 1 februari.
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Uppföljning av målområden gällande verksamhetsstöd 2006
KUN 2006/763
Uppföljning av målområden gällande verksamhetsstöd 2006.
Utlåtanden den 6 november 2006.
Bordlagt den 14 november och den 5 december 2006.
Kulturnämnden föreslås besluta
att verksamhetsstödet till regional kulturverksamhet 2007
till Föreningen Danscentrum/Länsuppdrag dans, Musik och
Ungdom i Stockholms län, Stockholms läns Bildningsförbund samt Stockholms läns Hembygdsförbund reduceras
med 10 procent jämfört med beviljat stöd 2006 om respektive organisation senast den 31 december 2006 inte styrkt
för kultur- och utbildningsförvaltningen att de uppfyller
kravet på att redovisa tillgängligheten för funktionshindrade
i tryckt form eller på hemsidan.
att verksamhetsstödet till regional kulturverksamhet 2007
till Stockholms konserthusstiftelse reduceras med 10 procent jämfört med beviljat stöd 2006 om organisationen senast den 31 december 2006 inte lämnat in miljöplan eller
motsvarande dokument till kultur- och utbildningsförvaltningen som styrker hur organisationen arbetar systematiskt
med miljöfrågor.
att godkänna halvårsrapporterna 2006 från Stockholms läns
Blåsarsymfoniker avseende Länsmusiken i Stockholm samt
avseende den Regionala konsulenten för mångkultur och
lägga rapporterna till handlingarna.
Kulturnämnden beslöt
att återremittera ärendet.
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Utökat projektstöd till Zirkus Loko-Motiv för samarbete
med Circonova våren 2007
KUN 2006/318
Utökat projektstöd till Zirkus Loko-Motiv för samarbete
med Circonova våren 2007.
Utlåtande den 26 november 2006.
Bordlagt den 5 december 2006.
Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja Zirkus Loko-Motiv utökat projektstöd för
samarbete med Circonova med uppdrag att genomföra
”Rescue M – en trappa uppåner” vårterminen 2007
att uppdra åt förvaltningschefen att upprätta avtal
mellan förvaltningen och Zirkus Loko-Motiv som reglerar verksamhet, ekonomisk ersättning, arbetsfördelning, produktions- och spelperioder m m
att täcka kostnaderna ur budgeten för Circonova 2007.
Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.
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Referensgrupp till Circonova 2007
KUN 2006/823
Referensgrupp till Circonova 2007.
Utlåtande den 26 november 2006.
Bordlagt den 5 december 2006.
Kulturnämnden föreslås besluta
att tillsätta referensgrupp för Circonovas för 2007,
att en ledamot från kulturnämnden utses som ordförande i referensgruppen,
att referensgruppen innehåller sju ledamöter utöver ordföranden,
att sammanträdesarvode och ersättning för förlorad inkomst utgår till ledamöterna i referensgruppen i enlighet med landstingets bestämmelser för
sammanträdesarvode och förlorad inkomst,
att inget fast arvode utgår till någon av ledamöterna i referensgruppen.
att uppdra åt förvaltningen att föreslå kulturnämnden de sju ledamöterna till referensgruppen exklusive ordföranden.
Följande yrkanden framställdes.

1

Ordföranden Wästberg (fp), majoritetsledamöterna
Chambay (c), Lindqvist (m), Granfalk (m) och Ayoub (kd),
bifall till beslut
att avslå förslaget.

2

(s)-ledamöterna Sladić och Boyzel, (v)-ledamoten Ezdam
Khan samt tjänstgörande suppleanten Andersson (s), bifall
till beslut i enlighet med förvaltningens förslag.
Stockholms läns landsting
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Efter framställda propositioner till gjorda yrkanden fann
ordföranden att nämnden beslutat bifalla hennes yrkande
i enlighet med majoritetsledamöternas förslag.
(s)-ledamöterna Sladić och Boyzel, (v)-ledamoten Ezdam
Khan samt tjänstgörande suppleanten Andersson (s) reserverade sig till förmån för sitt yrkande i enlighet med förvaltningens förslag.
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Yttrande över hälso- och sjukvårdsrotelns remiss angående
motion 2006:2 av Sonia Lunnergård (kd) och Inga-Britt
Backlund (kd) om ett tobaksfritt landsting
KUN 2006/504
Yttrande över hälso- och sjukvårdsrotelns remiss angående
motion 2006:2 av Sonia Lunnergård (kd) och Inga-Britt
Backlund (kd) om ett tobaksfritt landsting.
Utlåtande den 29 december 2006.
Kulturnämnden föreslås besluta
att som svar på hälso- och sjukvårdsrotelns remiss
över motion av Sonia Lunnergård (kd) och IngaBritt Backlund (kd) om ett tobaksfritt landsting,
avge yttrande enligt förslagsskrivelse.
Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.
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Kulturnämndens beslut om delegation av beslutanderätt
fr o m den 1 februari 2007 tills vidare
KN 2007/13
Kulturnämndens beslut om delegation av beslutanderätt fr o
m den 1 februari 2007 tills vidare.
Utlåtande den 10 januari 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa delegation av beslutanderätt enligt
förvaltningens förslag fr o m den 1 februari 2007
tills vidare
att medge att förvaltningschefen i sin tur uppdrar
åt en annan anställd inom förvaltningen att besluta
i stället. Sådan vidaredelegering skall anmälas till
kulturnämnden.
Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.
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Firmatecknare för kulturnämnden 2007
KUN 2006/821
Firmatecknare för kulturnämnden 2007.
Utlåtande den 8 januari 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att förvaltningschef Hans Ullström eller ordförande
Karin Ekdahl-Wästberg var för sig har rätt att teckna
kulturförvaltningens firma fr o m den 1 januari 2007
t o m den 31 december 2007
att förvaltningschef Hans Ullström har rätt att utfärda
fullmakt för annan tjänsteman för utkvittering av värdeförsändelser till kulturförvaltningen under tiden
den 1 januari 2007 t o m den 31 december 2007
att förvaltningschef Hans Ullström har rätt att utfärda
fullmakt för annan tjänsteman för utkvittering av kulturförvaltningens handkassa under tiden den 1 januari
2007 t o m den 31 december 2007.
Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.
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Kulturnämndens jämställdhetsplan 2007
KN 2007/44
Kulturnämndens jämställdhetsplan 2007.
Utlåtande den 10 januari 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa kulturnämndens jämställdhetsplan
för 2007 enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.
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Sammanträdestider för kulturnämnden 2007
KN 2007/43
Sammanträdestider för kulturnämnden 2007.
Utlåtanden den 9 januari 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa följande sammanträdestider för kulturnämnden 2007
Torsdagen den 15 februari
Torsdagen den 29 mars
Torsdagen den 24 maj
Torsdagen den 20 september
Torsdagen den 8 november
Torsdagen den 6 december

Kulturnämnden beslöt enligt förslaget, men att ärendet kan
aktualiseras vid kommande sammanträde.
Sammanträdestiden fastslogs till kl 17:00.
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Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2007
KN 2007/59
Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2007.
Utlåtande den 16 januari 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa kulturnämndens handlingsplan för
mångfald i arbetslivet 2007 enligt förvaltningens
förslag.
Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.
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Slutlig budget för kulturnämnden 2007
KUN 2006/538
Slutlig budget för kulturnämnden 2007.
Utlåtande den 18 januari 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa inriktningsmål för 2007 i enlighet med
förvaltningens förslag
att överföra 525 tkr i landstingsbidrag till landstingsstyrelsen i samband med att naturbruksgymnasierna
förs över till landtingsstyrelsen 2007
att i övrigt fastställa slutlig budget för kulturnämnden
2007 med plan för 2008 och 2009 enligt förvaltningens
förslag
att fr o m 2007 pröva stöd till SISU Idrottsutbildarna
inom ramen för stöd till regionala idrottsorganisationer
att fastställa grundstödet till regionala ungdomsorganisationer till 250 000 kr per organisation 2007
att fastställa grundstödet till studieförbund till
150 000 kr per förbund 2007
att uppdra åt förvaltningschefen att under 2007
korrigera budgeten genom att fördela avsatta
medel för avtalsenliga löneökningar
att uppdra åt förvaltningschefen att föreslå kulturnämnden regler för att stödja den kulturverksamhet
som studieförbunden genomför utanför den nuvarande
bidragsberättigade studiecirkelverksamheten
att uppdra åt förvaltningschefen att föreslå kulturnämnden regler för stöd för att öka tillgängligheten för
funktionshindrade till kulturprojekt som KUN stödjer
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att uppdra åt förvaltningschefen att till Statens kulturråd respektive Svenska Filminstitutet och Nämnden för
hemslöjdsfrågor inge erforderliga handlingar för ansökan om statligt stöd 2008 för Länsmusiken, Länsdanskonsulenten, Regional konsulent för mångkultur, Resurscentret för film och rörlig bild samt Länshemslöjdskonsulenterna.
Följande yrkanden framställdes.
1

Ordföranden Wästberg (fp), majoritetsledamöterna
Chambay (c), Lindqvist (m), Granfalk (m) och Ayoub (kd),
bifall till beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

2

(s)- ledamöterna Sladić och Boyzel samt tjänstgörande
suppleanten Andersson (s), bifall till beslut
att landstinget tar ett fortsatt ansvar för Circonova
att Circonovas verksamhet garanteras genom
verksamhetsbidrag med längre ekonomisk framförhållning och att verksamhetsbidraget årligen
uppräknas med 3 procent
att Film Stockholms verksamhet garanteras
att verksamhetsbidraget för Film Stockholm höjs
till 5 miljoner kronor
att arbeta för att utveckla ett fjärde produktionscenter för långfilm med förutsättningar för tillväxt
av unga filmskapare och med ett mediepedagogiskt uppdrag
att grundstödet till Stockholmsidrotten höjs med
ytterligare 2 miljoner kronor
att återinföra kulturstipendier
att utveckla former för kulturell utveckling så att
regionen har en väl utbyggd kulturell infrastruktur
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att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till
nämnden med förslag till hur kunskapen om
nämndens omfattande och breda verksamhet skall
komma länets invånare till del och kännedom
samt redovisning av kostnader och tidsplan för
denna marknadsföring av nämndens verksamhet
att det löpande underskottet i Stockholms Läns
Blåsarsymfonikers balansräkning nollställs
att en ny tjänst inrättas inom kulturförvaltningen
som arbetar med upplysning om vad kulturnämnden gör, vilka stöd kan man söka och vad kulturkonsulenterna gör
”Vi socialdemokrater vill att kulturnämndens budget har fortsatt
fokus på barn och ungdomar. Större delen av Stockholms breda
kulturutbud vänder sig ju faktiskt till vuxna. Därför är målsättningen för oss att minst hälften av budgeten ska gå till verksamhet
som vänder sig till barn och unga. Prioriteringen ligger dessutom
på ungas eget skapande, ett exempel är Resurscentrum för film
och rörlig bild i Stockholms län.
Landstingets kulturpolitik har också som en viktig uppgift att
vända sig mot grupper och områden som inte alltid kommer i kontakt med storstadens kulturliv. Prioriterade är därför verksamheter
som kommer hela länet till del. Det räcker inte bara att finnas till i
Stockholms innerstad. Landstinget omfattar alla länets 26 kommuner, och därför ska kulturen också spridas. Det sker framför
allt genom scenkonststödet, som genererar teaterföreställningar
runtom i hela länet. Det sker också genom samarbete mellan Konserthuset, Länsmusikens och kommunernas kulturskolor, där unga
ges möjlighet att skapa och spela musik tillsammans med professionella musiker. Det sker också genom Internationella biblioteket, Korpen, Folkets Bio Zita, Tensta konsthall, Stockholms internationella filmfestival, Konstnärernas kollektivverkstad, Folkoperan, Cirkus Cirkör, Mångkulturcentrum, Föreningen Re-Orient,
Skulpturens hus, Färgfabriken, handikappidrott (till exempel dövidrott), bildningsförbunden, som Medborgarskolan och ABF, pensionärsorganisationer som Sveriges Pensionärsförbund och PRO,
Fredrika Bremerförbundet, ungdomsorganisationer som Kyrkans
ungdom, scouter och Turkiska ungdomsdistriktet, Syrianska riksförbundet, Immigranternas centralförbund, Handikapprörelsens.
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67 olika idrotter inom Stockholms idrottsförbund med verksamhet
för vuxna och barn, pojkar och flickor inom knattefotboll, gymnastik, ridsport och ungdomshockey är ett område inom kulturnämnden som vi socialdemokraterna vill lyfta upp och satsa på.
Det konstateras i den hittills största kartläggningen av svenska
skolbarns rörelsevanor att hälften av alla skolbarn rör sig för lite.
Fysisk aktivitet är en viktig skyddsfaktor mot ohälsa och ger
bland annat:
-

Förbättrad fysisk och psykisk hälsa
Påverkar övervikt/bibehåller idealvikt
Bättre koncentrations- och inlärningsförmåga
Bättre självuppfattning och självförtroende
Stimulerar barns social och mental utveckling

Fysisk aktivitet ger helt enkelt en bättre livskvalitet och om vi vill
ha klokare ungar ska vi skicka dem till idrottsplatsen. Därför vill
vi socialdemokrater att kulturnämndens ökar sitt anslag och höjer
grundstödet till Stockholmsidrotten till 2 miljoner kronor.
Rättviseperspektivet är också centralt för kulturnämnden. Därför
vill vi föra in jämställdhets- och integrationsperspektivet i bidragsgivningen.
Vi vet i dag att det finns en koppling mellan kultur och hälsa. Därför är all kultur som landstinget stöder en del av det ohälsoförebyggande arbetet. Vi prioriterar särskilt med brett stöd Kultur i
vården, men viktiga är också verksamheter som Circonova bedriver. Aids och tobaksrelaterade sjukdomar är exempel på problem
där förebyggande insatser är den enda möjligheten till framgång.
Den sjukhusbaserade vården är inte särskilt lämplig för att möta
ett sjukdomspanorama där levnadsförhållanden och levnadssätt är
viktiga orsaksfaktorer. I de förebyggande processerna har Circonova en viktig och självklart roll att spela. Circonova arbetar med
upplevelsepedagogik, det vill säga teater, mim, akrobatik, dans
och musik för att stimulera hälsofrämjande processer i skolan.
Circonovas verksamhet har en hälsofrämjande och en integrerande inverkan.
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Vi vill satsa på scenkonsten, vi stödjer planerna på en interkulturell scen i Stockholm, vi vill ge mer pengar till Cirkus Cirkör, och
ge Konserthuset ett utökat bidrag.
Film Stockholm är en framtidskraft som ska vara en regional
”motor” för att driva på utvecklingen inom film och media som
kultur och näring. Det är viktigt att behålla och utveckla produktionscentrum så att Stockholm län fortsätter att vara Sveriges obestridda centrum för de s k kreativa näringarna. Därför vill vi socialdemokrater anslå 5 miljoner kronor till Mälardalsregionen till
”Film Capital of Scandinavia”.
Förra året tinade KUN upp kulturstipendierna. Dessa vill den nuvarande majoriteten ta bort, vilket vi tycker är beklagligt. Ett anständigt kulturintresserat landsting ska ha stipendier.
Vi har en kulturförvaltning som besitter en mycket stor kunskap
om kulturlivet i hela länet, om alla distriktsorganisationer, studieförbund, teatergrupper m m, en kunskap som byggds upp under
många år och med liten personalomsättning. Kulturförvaltningen
är spindeln i ett stort nätverk. Att få stöd från kulturnämnden är en
kvalitetsstämpel på att vad man gör är bra. Under saneringen av
ekonomin fick även förvaltningen ta sin del med nedskärningar.
Vi har varit dåliga på att marknadsföra all den kultur som är ett
konkret resultat av våra pengar; landstingets stora betydelse för
kulturen i länet är mycket anonymt, och till detta har det inte funnits resurser. Vi socialdemokraterna vill satsa på att marknadsföra
”vår kultur” i fin tryck form - enkelt sagt konsumentupplysning
om vad kulturnämnden gör, vilka stöd kan man söka, vad kulturkonsulenterna gör. Vi anser att det behövs en ny tjänst för detta.”
3

(v)-ledamoten Ezdam Khan, bifall till beslut
att avslå förslaget till slutgiltig budget och verksamhetsplan för 2007.
”Kulturen är viktig för människors hälsa. Vänsterpartiet tillför i
sitt budgetförslag fem miljoner för 2007 som ett första steg i en
uppräkning av anslaget till Kulturnämnden, där målet är att kulturbudgeten under mandatperiod ska nå upp till en procent av
landstingets samlade budget.
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Kultur- och utbildningsnämnden stödjer och stimulerar länets
kultur- och föreningsliv genom att lämna bidrag till regionala
projekt och organisationer. Kulturstöden ska fördelas så att de
bidrar till ett rättvisare och mer jämställt Stockholms län.
Nämnden har även ansvaret för den utbildningsverksamhet som
bedrivs i landstingets regi. De två naturbruksgymnasierna ska
fortsätta att drivas av landstinget. Skolorna är välskötta och
attraktiva.
Kulturnämnden ska arbeta aktivt för att utjämna skillnader i deltagande och utövande av kultur- och föreningsverksamhet mellan olika socioekonomiska grupper, mellan kvinnor och män
och flickor och pojkar. Betoningen ska ligga på länsövergripande verksamheter. Hälften av budgeten ska gå till barn och ungdomar. Dessutom ska unga ges möjlighet att delta själva i kulturellt skapande. Jämställdhets- och rättvisefrågor ska alltid vägas
in vid beslut och hantering av information och statistik.
Vänsterpartiet motsätter sig förslaget från borgarna att samarbetet mellan landstingets kulturverksamhet och näringslivet ska
öka.
Kulturnämnden har flera länsuppdrag som samfinansieras med
Statens Kulturråd såsom Länsmuseet, Regionbiblioteket, Länskonsulenterna inom dans, slöjd och mångkultur, Länsmusiken
och Film Stockholm. På filmområdet har just påbörjats en lovande utveckling.
En förutsättning både för det filmpedagogiska arbetet och för
den påbörjade satsningen på filmområdet med syftning på Mälardalen, är att vi har en offentlig huvudman. Nämnden ska fortsätta att stödja Stockholms konserthus. Inriktningen på verksamhet ute i länet och på samarbete med länsmusiken ska fortsätta.
Kulturnämnden ger stöd till kulturinstitutioner, till fria grupper
och till enskilda projekt. En särskild satsning görs inom scenkonsten med fokus på den teater som spelas ute på länets skolor. Ett särskilt stöd finns för ungas aktiva skapande. Kulturstipendierna ska fortsätta att delas ut.
En tjänst som konsulent med jämställdhets- och integrationsuppdrag inrättas med uppgift att arbeta med mångfaldsfrågor.
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Circonova är en verksamhet inom kulturnämnden som spelar
hälsopedagogisk teater i länets skolor. Den har nyligen omorganiserats och en utvärdering har gjorts som pekar på att kontinuiteten är viktig för samsynen på kultur och hälsa. Den ska finnas
kvar i landstingets regi.
·
·

·
·
·
·

·
·

De två naturbruksgymnasierna ska fortsätta att drivas av
landstinget under KUN:s huvudmannaskap.
Nämnden ska vara huvudman för Film Stockholm. SLL
är regional motpart till Svensk Filmindustri inom Film
Stockholm, och ska också ha verksamhetsansvaret.
Circonova ska drivas i egen regi.
Länets kultur skall inte hänskjutas till privata aktörer.
Verksamheten skall inte göras beroende av sponsorer.
Den översyn av bidragsregler som gjorts under 20042005 är tillräcklig och resultaten av denna ska få tid att
verka innan ny översyn görs.
Integrations- och jämställdhetsstödet ska utökas och
uppdraget förtydligas.
En tjänst som konsulent för jämställdhets- och integrationsuppdrag ska inrättas.”

Ordföranden ställde först under proposition yrkandet från
(s) och fann därvid att nämnden beslutat avslå detta.
Ordföranden ställde därefter under proposition yrkande från
(v) och fann likaledes att nämnden beslutat avslå även detta.
Ordföranden ställde slutligen under proposition hennes
yrkande i enlighet med förvaltningens förslag, och fann
därvid att nämnden besluta bifalla detta.
Kulturnämnden hade sålunda beslutat enligt förvaltningens
förslag.
(s)- ledamöterna Sladić och Boyzel samt tjänstgörande
suppleanten Andersson (s) reserverade sig till förmån för
sitt förslag och yrkande.
(v)-ledamoten Ezdam Khan reserverade sig till förmån för
sitt förslag och yrkande.
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(mp)-suppleanten Boström lät anteckna följande särskilda
uttalande till protokollet.
”Miljöpartiet vill till handlingarna notera sitt yttrande om att
förslaget till slutgiltig budget och verksamhetsplan för 2007
avslås.
Miljöpartiet de Gröna föreslår
att landstinget tillsammans med branschen och
kommunerna tar ett fortsatt ansvar för Film
Stockholm
att landstinget tar ett fortsatt ansvar för Circonova
och utvecklar programverksamheten ytterligare,
gärna i samverkan med kommunerna
att landstinget ska behålla ansvaret för och utveckla
naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm
att landstinget ska öka forskningen kring ”Kultur i
vården – Vården som kultur”, samt att föra in de
metoder som visat sig ge positiva resultat inom
hälso- och sjukvården på ett systematiskt sätt.”
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Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2007
KUN 2006/714 m fl
Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2007.
Utlåtande den 16 januari 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2007 till

Antroposofiska sällskapet
250 000 kr KUN 2006/714
Cirkus Cirkör
2 000 000 kr KUN 2006/702
Finlandsinstitutets bibliotek
250 000 kr KUN 2006/692
Folkets Bio/biografen Zita
400 000 kr KUN 2006/707
Folkoperan AB
5 650 000 kr KUN 2006/672
Föreningen Danscent340 000 kr KUN 2006/720
rum/Länsuppdrag Dans
Föreningsarkiven i Stockholms län
210 000 kr KUN 2006/690
Intercult Produktions ek, förening
300 000 kr KUN 2006/732
Internationella Biblioteket
4 020 000 kr KUN 2006/726
Judiska Museet
270 000 kr KUN 2006/663
KFUM Söder Fryshuset
1 180 000 kr KUN 2006/713
Konstnärernas Kollektivverkstad
660 000 kr KUN 2006/687
Länsbiblioteket i Stockholms län
4 000 000 kr KUN 2006/725
Musik och Ungdom i Sthlms län
154 000 kr KUN 2006/722
Mångkulturellt centrum i Botkyrka
1 000 000 kr KUN 2006/691
Re:orient
250 000 kr KUN 2006/699
Riksföreningen för folkmusik & dans
450 000 kr KUN 2006/718
(RFOD) Stockholm
Sameföreningen i Stockholm
30 000 kr KUN 2006/675
Selam
500 000 kr KUN 2006/717
Stockholms filmfestival AB
1 700 000 kr KUN 2006/724
Stockholms Konserthusstiftelse
96 000 000 kr KUN 2006/738
Stockholms läns bildningsförbund
815 000 kr KUN 2006/667
Stockholms läns Blåsarsymfoniker
7 040 000 kr KUN 2006/671
Stockholms läns Blåsarsymfoni2 800 000 kr KUN 2006/680
ker/Länsuppdrag Musik
Stockholms läns Blåsarsymfoni525 000 kr KUN 2006/689
ker/Länsuppdrag Mångkultur
Stockholms läns Hembygdsförbund
700 000 kr KUN 2006/700
Stockholms läns landsting
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Stockholms läns Ungdom Samarbets
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Totalt belopp
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250 000 kr KUN 2006/679
1 646 000 kr KUN 2006/686
600 000 kr KUN 2006/736
133 990 000

att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal med den ekonomiska
föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker rörande driften av regional musikverksamhet (länsmusik) i Stockholms län 2007.
att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal med den ekonomiska
föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker rörande driften av regional konsulent för mångkultur
(Mångkulturkonsulenten) i Stockholms län 2007,
att reservera 7 260 000 kr 2007 till Stockholms läns
museum (KUN 2006/696) samt,
att uppdra åt förvaltningschefen att fastställa slutligt
verksamhetsstöd till Stockholms läns museum för
2006 inom en ram på 7 260 000 kronor,
att avslå ansökningar om verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2007 från
Barnens Underjordiska Scen BUS
CRAC /SKODK
Dea Music
Folkdansringen Stockholm
Forum Kvinnor och Handikapp
FRIM Föreningen för fri improviserad Musik
Fylkingen
Föreningen 00 Tal Evenemang
Föreningen Danscentrum
Föreningen Candyland
Föreningen Stockholm Early Music Festival
Författarcentrum Öst
Galleri Kontrast
Grafiska Sällskapet
Index the Swedish Contemporary Art Foundation

KUN 2006/693
KUN 2006/715
KUN 2006/697
KUN 2006/694
KUN 2006/710
KUN 2006/716
KUN 2006/708
KUN 2006/728
KUN 2006/719
KUN 2006/669
KUN 2006/721
KUN 2006/703
KUN 2006/712
KUN 2006/681
KUN 2006/731
Stockholms läns landsting
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Judiska Biblioteket
Mejan labs
Mårten Hedmans Teater
Nya Digitala Bildverkstaden i öst
SKR, Sveriges Konstföreningars Riksförbund
Sthlms län
Skulpturens Hus
Sommarteater i Mälardalen/Dramateatern
Stiftelsen Färgfabriken
Stiftelsen K A Almgrens Sidenväveri & Museum
Stockholms distrikt av Sverige - Finska Riksförbundet
Teater De Vill
Teater Scenario
Teaterföreningen Viktoria
Tidskriftverkstaden i Stockholm
Uglycute
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KUN 2006/742
KUN 2006/688
KUN 2006/698
KUN 2006/634
KUN 2006/730
KUN 2006/729
KUN 2006/711
KUN 2006/706
KUN 2006/701
KUN 2006/683
KUN 2006/723
KUN 2006/668
KUN 2006/695
KUN 2006/633
KUN 2006/709

Följande yrkanden framfördes.
1

2

Ordföranden Wästberg (fp), majoritetsledamöterna
Chambay (c), Lindqvist (m), Granfalk (m) och Ayoub (kd),
bifall till beslut i enlighet med förvaltningens förslag.
(s)- ledamöterna Sladić och Boyzel samt tjänstgörande
suppleanten Andersson (s), bifall till beslut, till vilket yrkande
även (v)-ledamoten Ezdam Khan anslöt sig,
att bifalla förvaltningens förslag med följande undantag:
- utöver det liggande förslaget utöka stödet till
Cirkus Cirkör med 250 tkr
- utöver det liggande förslaget utöka stödet till
Föreningen Danscentrum/Länsuppdrag Dans
med 20 tkr
- utöver det liggande förslaget utöka stödet till
stiftelsen Stockholms läns museum med 240 tkr
- från det liggande förslaget minska stödet till
Stockholms konserthusstiftelse med 500 tkr
- resterande 10 tkr tas från kulturstödet
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Efter framställda propositioner till gjorda yrkanden fann
ordföranden att nämnden beslutat bifalla hennes yrkande
i enlighet med förvaltningens förslag.
(s)- ledamöterna Sladić och Boyzel samt tjänstgörande
suppleanten Andersson (s) reserverade sig till förmån för sitt
förslag och yrkande. Till denna reservation anslöt sig även
(v)-ledamoten Ezdam Khan.
Den icke tjänstgörande (mp)-suppleanten Boström yttrade i
sig ärendet. Om hon hade tjänstgjort, skulle hon ha bifallit
yrkandet från (s) och (v).
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Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslöt att nästa sammanträde skulle äga
rum den 15 februari 2007.
Kulturnämnden beslöt även att ett seminarium om kulturnämndens verksamhetsområden skulle hållas den 21 februari 2007.
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