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§ 77

§ 77

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslöt att uppdra åt ordföranden
och 2:e vice ordföranden att justera protokollet.
§ 78

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll den 15 augusti 2007 justerats den 16 augusti 2007.
§ 79

Anmälningsärenden för kännedom

Förteckning över anmälningsärenden för kännedom
den 7 september 2007 lades utan erinran till handlingarna.
Dessutom anmäldes skrivelse från Stockholms jazzfestival.
Anmäldes konferens om tillgänglighet för funktionshindrade på Ersta den 23 oktober.
Anmäldes heldagsseminarium den 29 november i
samarbete med Stockholms stad om sponsring, ett
uppdrag från nämnden.
§ 80

Rapport från Utvecklingskansliet

Monika Tietze Wirén och Kjell Lundin från SLL:s
Utvecklingskansli informerade intresseväckande
om hur s k avknoppning går till.
§ 81

Muntlig rapport avseende filmen och den audiovisuella produktionen i Stockholm-Mälardalen

Tobias Nilsén informerade om filmverksamheten i
Sverige och delade ut skriften ”Film utanför filmen”.
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§ 82

§ 82

Personalföreträdares närvarorätt vid kulturnämndens
sammanträden
KUN 2007/398
Personalföreträdares närvarorätt vid kulturnämndens
sammanträden.
Utlåtande den 14 maj 2007.
Bordlagt ärenden den 24 maj 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att medge personalföreträdare rätt att närvara
vid behandlingen av ärenden i kulturnämnden i
enlighet med kommunallagen 7 kap 8-13 §§,
samt
att därvidlag medge personalföreträdare generell rätt att närvara vid kulturnämndens behandling av sådana ärenden som avses i kommunallagen 7 kap 9 § andra meningen.
Följande yrkanden framfördes
1

Ordföranden Wästberg (fp), majoritetsledamöterna
Chambay (c), Granfalk (m) och Ayoub (kd) samt tjänstgörande suppleanten Håkansson (m), bifall till beslut om
avslag på förvaltningens förslag.

2

(s)-ledamöterna Sladić och Boyzel samt tjänstgörande
suppleanten Fjellström (s), bifall till beslut i enlighet med
förvaltningens förslag. Till detta yrkande anslöt sig även (v)ledamoten Ezdani Khan
Efter framställda propositioner till gjorda yrkanden fann
ordföranden att nämnden beslutat bifalla hennes yrkande i enlighet med majoritetsledamöternas förslag. Ordföranden påpekade dock särskilt att detta beslut självklart
inte gällde den lagenliga rätt fackliga företrädare har att
närvara.
(s)-ledamöterna Sladić och Boyzel, och tjänstgörande
suppleanten Fjellström (s) samt (v)-ledamoten Ezdani Khan
reserverade sig för förmån för sitt yrkande i enlighet med
förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 83

§ 83

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för
2009 och 2010
KUN 2007/515

Exp
Landstingsstyrelsen

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för
2009 och 2010.
Utlåtande den 4 september 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa inriktningsmål för 2008 i enlighet med förvaltningens förslag till budgetunderlag
att i övrigt fastställa slutlig budget för kulturnämnden 2008 med plan för 2009 och
2010 enligt förvaltningens förslag till budgetunderlag
att hos landstingsfullmäktige begära en
investeringsram på 0,1 mnkr år 2008,
0,3 mnkr år 2009 samt 0,1 mnkr år 2010
till och med 2012.
Kulturnämnden beslöt

att bifalla förvaltningens förslag
att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa
ordinarie nämndsammanträde utreda kostnader och göra en uppskattning av vilka
övriga resurser som krävs för att förbättra
insatserna avseende all inventering av
konsten inom sjukvården
att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa
ordinarie nämndsammanträde utreda hur
fler aktörer från det professionella kulturlivet kan erbjudas patienterna inom ramen
för Fri Kultur i Vården
att i övrigt anföra följande:

Sign.
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”Kulturnämndens budget kommer att prioritera
landstingsfullmäktiges mål för verksamheten som
till exempel att hälften av allt stöd ska gå till ett kulturutbud för barn och unga. Nämnden kommer även
att satsa på verksamhetsstöd med länsfunktionerna
och Kultur i vården samt stöd till Konserthuset.
För att kunna göra rimliga ekonomiska avväganden
ges förvaltningen två utredningsuppdrag, dels rörande konstinventering, dels angående ny modell för
ansökningar till programkatalogen inom ramen för
Kultur i vården som kallas Fri kultur i vården.
Fri Kultur i Vården skall ge sjukvårdsinrättningar
möjlighet att beställa kultur aktiviteter direkt från
kulturutövare. Detta skall vara ett komplement till
programkatalogen Kultur i Vården. Utbudet ska vara
från professionella kulturutövare och ske på vårdens
villkor.
Under många år och flera mandatperioder har fullmäktiges mål om en årlig för inventering av all konst
vållat stora bekymmer för nämnden. Den senaste
modellen, där varje institution och styrelse själv ansvarar för att följa upp inventeringen, tycks vara den
som är mest effektiv. Dock tycks det krävas extra insatser för att uppmärksamma styrelserna om deras
ansvar. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma
med förslag till åtgärder och kostanden för dessa.”
(s)-ledamöterna Sladić och Boyzel samt tjänstgörande
suppleanten Fjellström (s) deltog inte i beslutet och
lämnade förslaget till beslut utan eget ställningstagande, och avser återkomma vid behandling av
landstingets totala budget för 2008.
(v)-ledamoten Ezdani Khan deltog inte i beslutet
och sände ärendet vidare utan eget ställningstagande, och lät anteckna följande särskilda uttalande till
protokollet.

”Vänsterpartiet lämnar förslag till beslut utan eget
ställningstagande och återkommer vid behandlingen
av landstingets totala budget för 2008 i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.
Vänsterpartiet vill dock lämna följande synpunkter
på förslaget till budget:
Sign.
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Kultur är viktig för människors hälsa. Stockholms
läns landsting ska ta ett aktivt ansvar för länets kultur och inte förlita sig på privata lösningar. Kulturbudgeten bör därför på sikt öka.
Kulturnämnden ska arbeta aktivt för att utjämna
skillnader i deltagande och utövande av kultur- och
föreningsverksamhet mellan olika socioekonomiska
grupper, mellan olika kulturer och mellan kvinnor
och män och flickor och pojkar. Betoningen ska ligga på länsövergripande verksamheter. Minst hälften
av budgeten ska gå till barn och ungdomar. Unga
ges möjlighet att själva delta i kulturellt skapande.
Jämställdhets-, mångfalds- och rättvisefrågor ska alltid vägas in vid beslut och hantering av information
och statistik.
På filmområdet har flera satsningar stannat av under
2007. Det är av stor vikt att dessa kommer igång
igen. Film Stockholm ska vara en aktiv part i arbetet
för ett produktionscentrum för film; Filmpool
Stockholm – Mälardalen. En förutsättning både för
det filmpedagogiska arbete Film Stockholm utför
och för samarbetet med Filmpool Stockholm är att vi
har en offentlig huvudman.
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. Verksamheten ska
finnas kvar i landstingets regi.
Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården i
kultur har under 2007 utvärderats och förvaltningen
föreslår att budgeten återställs till 2006 års nivå.
Dock är finansieringen av administration och politisk ledning fortfarande olöst. Det är viktigt att det
finns medel avsatta som ograverat går till forskning
och att frågan om administration och en politisk ledningsgrupp löses.”

Sign.
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§ 84

§ 84

Projektstöd till Kultur i Vården 2007
KUN 2007/435, KUN 2007/501

Exp

Projektstöd till Kultur i Vården.

Berörda

Utlåtande den 27 juli 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja
Eva Gabriella Sjöholm,
enskild firma
Södra Stockholms geriatriska klinik, Dalens sjukhus
Totalt

13 000 kr

KUN 2007/435

60 000 kr

KUN 2007/501

73 000 kr

Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.

Sign.

9 (17)
PROTOKOLL
2007-09-14

Kulturnämnden

§ 85

Exp
Föreningen
Popcorn

§ 85

Kulturstöd 2007 – Ändrad inriktning av tidigare beviljat kulturstöd
KUN 2007/290
Kulturstöd 2007 – Ändrad inriktning av tidigare
beviljat kulturstöd.
Utlåtande den 31 augusti 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att bifalla föreningen Popcorns anhållan
om att få använda tidigare beviljat
kulturstöd med 90 000 kr för musikfilmfestivalen Popcorn 2007 till en filmfestival
med temat humor.
Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.

Sign.
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§ 86

§ 86

Kulturstöd 2007
KUN 2007/438 m fl

Exp

Kulturstöd 2007.

Berörda

Utlåtande den 3 september 2007.
Kulturnämnden förslås besluta
att bevilja kulturstöd till
Dans
Föreningen RERE/C Tingskogs Dansaktioner
Bortalaget
Dansgruppen Agnes
Den ideella föreningen DansPunktNU
KORDA Moving Arts

450 000 kr
90 000 kr KUN 2007/438

Film
Filmcentrum Stockholm
Stockholms Dövas föreningen

160 000 kr
60 000 kr KUN 2007/439
100 000 kr KUN 2007/494

90 000 kr KUN 2007/465

Foto
Fotografins Hus

90 000 kr
90 000 kr KUN 2007/450

Litteratur
Internationella biblioteket
Stiftelsen Fabula Storytelling
Festival

90 000 kr
40 000 kr KUN 2007/409
50 000 kr KUN 2007/453

Musik
Evterpe-Kvinor i musik,
Stockholm
Svenska Klezmerföreningen

90 000 kr
50 000 kr KUN 2007/467
40 000 kr KUN 2007/481

Teater
Teater Playhouse
Improvisation & Co
Stindbergs Intima teater
Teater Ettettett
Dramalabbet
Scenario-rum för unga

370 000 kr
50 000 kr KUN 2007/427
40 000 kr KUN 2007/437
90 000 kr KUN 2007/459
80 000 kr KUN 2007/468
50 000 kr KUN 2007/470
60 000 kr KUN 2007/491

Övrigt
Sign.

90 000 kr KUN 2007/441
90 000 kr KUN 2007/452
90 000 kr KUN2007/456

190 000 kr
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Studieförbundet Vuxenskolan
100 000 kr KUN 2007/445
Folkkulturcentrum
30 000 kr KUN 2007/455
Forum Nutidsplats för kultur
60 000 kr KUN 2007/474
TOTALT
1 440 000 kr
att avslå ansökningarna från
Bildkonst
ALMAeuropa
Ápart
Turteatern

KUN 2007/458
KUN 2007/475
KUN 2007/495

Dans
Ideella kulturföreningen Prook
Diggapony Collaborations

KUN 2007/485
KUN 2007493

Film
FAQ Queer Film Festival
Filmkollektivet Grus
Barrefelt Produktion AB
Föreningen för Svensk & Brasiliansk kultur

KUN 2007/471
KUN 2007/479
KUN 2007/480
KUN 2007/488

Konsthantverk/Formgivning
Stockholms läns hemslöjdsförening

KUN 2007/461

Kulturhistoria
Stiftelsen Stockholms läns Museum

KUN 2007/274

Litteratur
Afrosvenskarnas Riksförbund
Föreningen Inez
Stiftelsen Birkagården

KUN 2007/360
KUN 2007/405
KUN 2007/476

Musik
Stockholms Nya kammarorkester SNYKO
Brums och Brus
Artist Produktion
Chick Singer Night
Mindoors Musik Production

KUN 2007/358
KUN 2007/433
KUN 2007/447
KUN 2007/477
KUN 2007/489

Musikteater
Utile Dulci Barnopera
Sensus studieförbund region StockholmGotland
Teaterföreningen Mimimosa
AB Simba HÅ-konsult
Afrodites Ångbåt
Sign.
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Teater
Internationellt Kvinnocentrum
Arabiska Teatergruppen
Assyriska Föreningen i Södertälje
Lilla Parken
Viktor Björnberg
Teater Tribunalen
Frilansteatern
Kulturföreningen Dialog
Teater Magnolia
Kulturföreningen Paradox
Latinamerikanska Folkteatern/alias TEATERN
Salt Produktioner
LIMBO
Abellis Magiska Teater
Övrigt
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Grekiskt Kulturcentrum
Stiftelsen Rosendals trädgård
Fredrika-Bremer-Förbundet Stockholmskretsen
Recadero HB
Vintervikens trädgård – ideell förening
Kurdiska demokratiska och kulturella förening i Stockholm
Studiefrämjandet Huddinge Botkyrka
Romskt Kulturcenter - RKC

§ 86

KUN 2007/368
KUN 2007/406
KUN 2007/429
KUN 2007/430
KUN 2007/434
KUN 2007/449
KUN 2007/457
KUN 2007/462
KUN 2007/463
KUN 2007/464
KUN 2007/466
KUN 2007/472
KUN 2007/486
KUN 2007/492

KUN 2007/375
KUN 2007/444
KUN 2007/446
KUN 2007/454
KUN 2007/482
KUN 2007/483
KUN 2007/484
KUN 2007/499
KUN 2007/506

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 2,5 prisbasbelopp (år 2007 utgör 2,5 prisbasbelopp 100 750 kr) skall
lämna ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor.
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att bevilja stöd för att öka tillgängligheten för
funktionshindrade att ta del av kultur till
Westberg Teater & Nöje
Totalt

15 000 kr KUN 2007/498
15 000 kr

att avslå ansökningarna avseende ovan angivna
stöd från
Poesifestivalen Bagdad Café
Föreningen Fanzingo
Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.

Sign.
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§ 87

Personuppgiftsombud för kulturnämnden
KUN 2007/521
Personuppgiftsombud för kulturnämnden.
Utlåtande den 27 augusti 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att utse Jerker Larsson till personuppgiftsombud.
Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.

Sign.
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§ 88

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden för augusti 2007
KUN 2007/166
Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden för augusti 2007.
Utlåtande den 12 september 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att medge Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
utökat verksamhetsstöd till Länsmusiken med
500 tkr 2007
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till
nämnden och föreslå en förstärkning på 1 000
tkr av verksamhetsstöden till övriga s k länsfunktioner som erhåller verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2007
att utöka landstingsbidraget för stöd till scenkonst med 500 tkr 2007
att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om
fördelning av det utökade stödet till scenkonst
bland ansökningar som inkommer till förvaltningen hösten 2007
att tilldela stödberättigade regionala ungdomsorganisationer utökat verksamhetsstöd 2007 om
totalt 500 tkr
att utöka landstingsbidraget till Circonova med
100 tkr 2007
att utöka landstingsbidraget för programverksamheten Kultur i Vården med 500 tkr 2007
att utöka landstingsbidraget för projektstöd
inom Kultur i Vården med 100 tkr 2007
att omfördela landstingsbidrag i 2007 års budget mellan verksamhetsområden enligt följande

Sign.
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Tabell 2: Förslag till omfördelning av landstingsbidrag 2007 (belopp i tkr)

Verksamhet

Landstingsbidrag

Förslag till ändrat

Belopp i tkr

budget

landstingsbidrag
2007

167 499

1821

44 051
10 992
1 350

-104
-700
-500

1 217

-517

225 109

0

Stöd till Regional
kulturverksamhet
Stöd till föreningsliv
Kultur i Vården
F d Medicinhistoriska
museet
Disponibelt utrymme
Summa

att godkänna månadsbokslutet för augusti 2007
enligt förvaltningens rapport.
Kulturnämnden beslöt
att återremittera rapporten och att behandla
den vid ett extra sammanträde den 25 september 2007 kl 16

Sign.
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§ 89

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslöt att nästa ordinarie sammanträde
skulle äga rum den 8 november 2007. Efter sammanträdet har revisorskollegiet bett att få träffa kulturnämndens
förtroendevalda.

Sign.

