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§ 31

§ 31

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande
och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 32

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 2009-02-12
justerats 2009-02-16.
§ 33

Anmälningsärenden för kännedom

Kulturnämnden uppdrog åt kulturförvaltningen att besvara anmäld skrivelse från Ulvi Paff-Eriksson angående försäljning av altartavlan i Essinge kyrka.
Därefter lades förteckning 2009-03-09 över ärenden
för kännedom utan erinran till handlingarna.
§ 34

Annika Engström gav en kort presentation av
Stockholms Idrottsförbunds verksamhet

Annika Engström, vice ordförande i Stockholms Idrottsförbund och Kenneth Hörnqvist, förbundschef gav
en kort presentation av förbundets verksamhet. De berättade bl a om ”Idrottslyftet”, ett samarbete mellan idrottsföreningar, skolor och kommunrepresentanter för
att erbjuda fler idrottsaktiviteter åt barn och unga och
”Anläggningslyftet” som skall öka tillgången på anläggningar och idrottsmiljöer i Stockholms län.
Därefter gavs kulturnämndens ledamöter tillfälle att
ställa frågor om förbundets verksamhet.
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§ 35

§ 35

Kulturnämndens IT – strategi 2009 – 2013
KUN 2009/33

Utlåtande 2009-03-11.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna kulturnämndens IT – strategi
2009 – 2013 i enlighet med förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 36

§ 36

Bordlagt ärende: Riktlinjer för hur jäv och jävsliknande situationer skall hanteras i kulturnämnden
KUN 2009/26

Utlåtande 2009-02-03.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa riktlinjer om hur jäv och jävsliknande situationer skall hanteras i kulturnämnden i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Kulturnämnden beslutade att återremittera ärendet till
kulturförvaltningen med uppdrag att särskilt undersöka om medlemskap i eller annan anknytning till förening är ett adekvat kriterium för jäv.
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§ 37

§ 37

Barnkulturhuset Palatset
KUN 2008/743

Exp
Barnkulturhuset
Palatset

Utlåtande 2009-02-25.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att uttala sig positivt till att stödja verksamheten Palatset på lång sikt.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 38

§ 38

Kulturstöd till kontinuerlig och tillfällig verksamhet 2009
KUN 2009/5

Exp
Berörda

Utlåtande 2009-03-10.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja kulturstöd till

Bildkonst
Mossutställningar

KUN 2009/111

40 000 kr
40 000 kr

Dans
Beenhouse ljud och rörelse
Rymden com Media
Ideella Föreningen Attra
Carl Olof Berg
Jukka Korpi Dans/Pergha Co

KUN 2009/61
KUN 2009/69
KUN 2009/72
KUN 2009/85
KUN 2009/98

235 000 kr
50 000 kr
70 000 kr
30 000 kr
40 000 kr
45 000 kr

Film
Regionbibliotek Stockholm
Föreningen för Svensk & Brasiliansk kultur
Stockholm Film Commission AB*
Foto
Galleri Kontrast*

KUN 2009/91
KUN 2009/95
KUN 2009/130

600 000 kr
60 000 kr
40 000 kr
500 000 kr

KUN 2009/92

70 000 kr
70 000 kr

Kulturhistoria
Stiftelsen Hobby- och leksaksmuseum*

KUN 2009/44

80 000 kr
80 000 kr

Litteratur
Föreningen 00-tal Evenemang*
FORUM Nutidsplats för kultur
Vänföreningen Litteraturhus
Nynäshamn

KUN 2009/19
KUN 2009/73
KUN 2009/83

370 000 kr
200 000 kr
70 000 kr
100 000 kr

KUN 2009/36
KUN 2009/42
KUN 2009/64
KUN 2009/89

150 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
40 000 kr
50 000 kr

Musik
Kaira Kulturförening
Kultur och Musikcentrum
Svenska Klezmerföreningen
Farhang Förening
Sign.
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Musikteater
Enhörna Teaterförening
Orionteatern AB
Teater
Ideella teaterföreningen Experimentell scen
Övrigt
Forum Kvinnor och Funktionshinder
Se Norrtälje-Konstnärsgruppen för
offentlig konst
* kontinuerligt stöd

§ 38

KUN 2009/78
KUN 2009/87

150 000 kr
50 000 kr
100 000 kr

KUN 2009/60

75 000 kr
75 000 kr

KUN 2009/97

115 000 kr
50 000kr

KUN 2009/113

TOTALT

65 000 kr

1 885 000 kr
att villkora beviljade kulturstöd enligt följande:

Om verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt i förhållande till vad
som angivits i ansökan, t ex avseende projektets innehåll eller tid för genomförandet, 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 2009 utgör 4 prisbasbelopp 171 200 kr) skall lämna ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor.
att avslå ansökningarna från
Bildkonst
Possible Magical
Huluboda konstförening
Forum Nutidsplats för kultur
Konstnärernas Riksorganisation
Cirkus
Circusarts

Sign.
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Dans
Indisk Klassik - och folkdansförening Rasa Dans
Farhang Föreningen
Sällskapet Musikmuseets Vänner

§ 38

KUN 2009/80
KUN 2009/90
KUN 2009/105

Film
Föreningen Stockholms Judiska Filmfestival

KUN 2009/17

Foto
ICE Innovation Culture Europe

KUN 2009/94

Konsthantverk/Formgivning
SKR Sveriges Konstföreningars Riksförbund i Sthlm län
Stiftelsen Konsthantverkscentrum KHVC

KUN 2009/37
KUN 2009/71

Kulturhistoria
Andromeda Studio AB
Föreningen Örjanskolan
FSDB (Föreningen Sveriges Dövblinda) i Stockholms och
Gotlands län

KUN 2009/21
KUN 2009/59
KUN 2009/114

Litteratur
Sensus studieförbund region Stockholm o Gotland
Anne-Marie Broms/PDL Produktion Design AB

KUN 2008/45
KUN 2008/86

Musik
Föreningen Svensk - Finska sommarakademin
Föreningen Popkollo Botkyrka
KROCK
Skarpnäcks kvartersteaterförening Näktergalningarna
Forum Nutidsplats för kultur
Stanislaw Moniuszko Sällskapet i Sverige

KUN 2009/57
KUN 2009/58
KUN 2009/62
KUN 2009/67
KUN 2009/75
KUN 2009/93

Musikteater
Unga Tur
Jannes Fenomenala Orkester
Operaimperiets ideella förening
Alice Kollektiv för ljus & scenkonst
Alice Kollektiv för ljud & scenkonst

Sign.
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Teater
Latinamerikanska Folkteatern/alias TEATERN
Teater NEA
Teater Tre
Internationellt Kvinnocentrum IWC
Teater X Playbackteaterförening
Teater Pika Pika
Riksteatern Stockholms län
Kulturföreningen Fenix
Folkets Scen Stockholm
Ca Bouge scenkonst
Nya Teaterpiraterna i Sundbyberg

KUN 2009/18
KUN 2009/55
KUN 2009/63
KUN 2009/81
KUN 2009/82
KUN 2009/84
KUN 2009/88
KUN 2009/101
KUN 2009/102
KUN 2009/103
KUN 2009/107

Övrigt
Rymdorg
Tyska S:ta Gertruds församling
Romano Pasos Research Centre
Konstnärer på torget
Bilder och Berättelser
Värmdö kommun/Polarna Värmdö
Kulturföreningen Fenix
Scenkonstföreningen PerforMani
ABF Södertälje-Nykvarn
Further Beyond
People Owned AB

KUN 2009/22
KUN 2009/25
KUN 2009/53
KUN 2009/56
KUN 2009/70
KUN 2009/79
KUN 2009/99
KUN 2009/100
KUN 2009/104
KUN 2009/108
KUN 2009/117

att pröva ansökan från Kulturföreningen
Konsthall C (KUN 2009/115) vid senare tillfälle,
att avslå ansökan avseende stöd för att öka tillgängligheten för funktionshindrade att ta del av
kultur från
Cirkusarts

KUN 2009/43
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 39

Exp
Ulrika Nilsson

§ 39

Forskningsprogrammet Kultur i vården och
vården som kultur – godkännande av avslutade
forskningsprojekt och slutlig utbetalning av
forskningsmedel
KUN 2007/790

Utlåtande 2009-02-23.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna det avslutade forskningsprojektet
”Betydelsen av musik för hjärtpatienter som
genomgår kranskärlsröntgen” och betala ut
återstående 25 procent, d v s 17 500 kr, av beviljade forskningsmedel om totalt 70 000 kr till
Ulrika Nilsson.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 40

Projektstöd Kultur i vården
KUN 2009/35 m fl

Exp
Berörda

§ 40

Utlåtande 2009-02-26.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja
Kulturföreningen Dans & rörelseakuten
Capio Geriatrik AB, Dalens sjukhus
Avd 84 Rehab med kliniken, Danderyds sjukhus
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 41
Exp
Berörda

§ 41

Beräkning av verksamhetsstöd 2009 per medlem till
handikapprörelsens ungdomsorganisationer
KUN 2009/139

Utlåtande 2009-03-16.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa följande två intervaller för medlemmar och
stödbelopp per medlem för verksamhetsstöd 2009 till
handikapprörelsens ungdomsorganisationer
INTERVALL

MEDLEMMAR

STÖD/MEDLEM

A
B

fr o m 100, t o m 300
fr o m 301

240 kr
174 kr

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 42
Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

§ 42

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för
kulturnämnden för februari 2009
KUN 2009/173

Utlåtande 2009-03-16.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa månadsbokslutet för februari 2009 enligt
förvaltningens rapport.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 43

Stöd till kulturinkubator
KUN 2009/110

Exp
Konstfack Transit

§ 43

Utlåtande 2009-03-17.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att uppdra till förvaltningschefen att till kulturnämndens
sammanträde den 28 maj ta fram ett förslag till avtal
mellan Transit och kulturnämnden som beskriver hur
landstingets stöd skall användas fram t o m den 30 juni
2010,
att genom att ta i anspråk 300 tkr ur 2009 års disponibla utrymme, reservera 1,1 mnkr i stöd till Konstfack
Transit för att vidareutveckla verksamheten med en kulturinkubator,
att uttala att Konstfack skyndsamt slutför processen med
att bilda en ny associationsform för Transit.
Kulturnämnden beslutade att bordlägga ärendet. Kulturnämnden avvaktar en lösning på aktuella problem mellan landstinget
och Konstfack innan nämnden tar ställning till Transits ansökan
om ekonomiskt stöd.
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Exp
Hälso- och sjukvårdsroteln

§ 44

Yttrande över Betänkande (SOU 2009:16) Grundanalys,
Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av
Kulturutredningen
KUN 2009/133

Utlåtande 2009-03-16.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att yttra sig till landstingsstyrelsen över Betänkande
(SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och
Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen, i enlighet med förvaltningens förslag till skrivelse.
Följande yrkanden framställdes:
1

Ordförande Ekdahl Wästberg (fp), majoritetsledamoten
Lindqvist (m) och tjänstgörande ersättarna Håkanson (m),
Sjödén (m) och Löfgreen (m) bifall till beslut enligt förvaltningens förslag.

2

(s) ledamöterna Sladić och Bozyel och tjänstgörande ersättaren Andersson (s) bifall till beslut
att anta nedanstående yttrande över betänkande SOU
2009:16

Allmänt
För oss socialdemokrater är kulturen en nödvändig del av välfärden, några av dess grundläggande uppgifter är att se till att
kulturen är tillgänglig för alla och att utbudet av kultur är så
brett som möjligt.
Redan då kulturutredningen tillsattes beklagade vi att den inte
blev parlamentarisk därför att det innebär en politisering av
kulturen.
Kulturutredningen föreslår en decentralisering av kulturstödet
till regional nivå. Mer lokal makt över kulturstödet är positivt,
men vi vill varna för att kommuner med mindre ekonomiska resurser med den föreslagna uppdelningen inte kommer att ha
samma möjlighet att erbjuda kultur.
Genom kulturutredningens utformning har man dessutom utelämnat det viktigaste, nämligen visionen om kulturens framtid.
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Socialdemokraterna lämnar nedan synpunkter på de avsnitt i
utredningen där Kulturnämndens ansvarsområde berörs.
Mål för kulturpolitiken
Vi socialdemokrater anser att den statliga kulturpolitiken från
1974 hade tydliga mål och delmål och strukturer och metoder
för att dessa skulle uppnås. Det finns en väldig kraft och styrka i
de nuvarande målen som talar om kulturen som en ”fri och
obunden kraft”, och att dessutom ”motverka kommersialismens
negativa verkningar”, sådana ambitioner ger eftertryck åt arbetet för hög kvalitet inom kulturlivet. Den nu föreslagna s.k. portalparagrafen är en till intet förpliktigande oprecist formulerad
text. Paragrafen saknar t.ex. skrivningar om mångfald. Mångfald nämns först i de därpå följande direktiven riktade till myndigheter.
Med stor förvåning noterar vi att målet om kulturens oberoende
och bildningssträvandena har försvunnit.
På ett par decennier har kulturpolitikens förutsättningar förändrats dramatiskt, i kölvattnet av nya medieteknologier och en
alltmer global och mångkulturell verklighet. En socialdemokratisk kulturpolitik vill ta fasta på förändringar som rymmer stora
möjligheter och föra den politiska visionen från 1974 vidare in i
en ny spännande framtid.
Vi anser att de kulturpolitiska mål som utredarna satt upp (demokrati, yttrandefrihet, kommunikation, mångfald) inte är svåra att bejaka. Problemet är att målen inte fylls med någon tydlig
form och därför saknar substans. Vi menar att utredningens
översyn av målen inom det kulturpolitiska fältet har det mynnat
ut i något som är tamt och intetsägande.
Aspektpolitik
Mycket av utredningen handlar om att kulturen ska tjäna olika
syften och om vilken typ av kultur utredningen vill uppmuntra
och stödja. Under rubriken aspektpolitik noterar vi att mycket
handlar om en kultur som är anpasslig och kommersiell.
Vi socialdemokraterna har ingenting emot att kulturen får
kommersiella framgångar, men vi är emot de negativa verkningarna av kommersialismen, där kulturen tvingas vara kommersiell och det icke-kommersiella inte kan verka i brist på
sponsorer.
Vi socialdemokrater vill uppmuntra och stödja i aspektpolitikprogram t.ex. forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur och hälsopedagogiskprogram.
Sign.
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Kulturföretagande och entreprenörskap
Det finns problembeskrivningar i utredningen om de kulturellt
verksamma som vi kan instämma i, men vi håller inte med om
lösningarna. Vi tror inte att entreprenörskap, sponsring och
mera kommersialism kan lösa problematiken. Det ger varken
högre löner, bättre pension eller större trygghet.
Kulturen har ett egenvärde. Vi anser att kulturen är motorn till
kreativitet och kreativitet är basen för social och ekonomisk utveckling. Förmågan att konkurrera och blomstra i den globala
ekonomin är något mer än omfattningen av handel med varor
och tjänster eller flöden av kapital och investeringar. Istället
handlar det om ett lands förmåga att attrahera, behålla och utveckla kreativa människor. Att se kultur som en absolut garant
för ekonomisk tillväxt är inte möjligt.
Vi vill också påpeka att kulturformer som till exempel litteratur,
musik och konst inte enbart ska ses som inkomstbringande. De
ger upplevelser och kunskap om livets alla delar vilket kan leda
till ökad empati och förståelse.
Ändrad statlig myndighetsorganisation
Utredningen är till stora delar en organisationsutredning där
flera mindre institutioner ska sammanföras i ett fåtal myndigheter. Vi är inte negativa till omorganisation i sig. Däremot anser vi att organisationen är till för att stödja verksamheten –
inte tvärtom. Kulturutredningen har fokuserat på institutionsfrågor snarare än politikens innehåll. Vi förväntade oss en kulturpolitisk ambition med nyskapande förslag inte en organisationsutredning.
Portföljmodellen
Utredningen lanserar ett begrepp som kallas portföljmodellen.
Den innebär att staten ska förhandla med regioner om ett samlat bidrag som sedan regionerna fördelar. Meningen är att regionerna ska få större möjlighet att själva bestämma över de statliga pengarna. Det är bra med samråd, inflytande och långsiktighet.
Tyvärr har inte utredningen tagit hänsyn till hur verkligheten
ser ut och förslaget väcker många frågor. Vem bestämmer portföljens storlek? Är den låst för all framtid och hur kan utvecklingen bli på längre sikt? Hur hårt reglerad och detaljerad
kommer förordningen att vara? Vilka regioner kan förhandla
tillsammans? Finns det pengar i portföljerna? Hur sker fördelningen – med hänsyn till ekonomi, demografi eller kvalitet? Det
måste finnas ett incitament att göra större satsningar på kultur finns det i modellen? Hur hanteras den regionala medfinansieSign.
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ringen för t.ex. de fria grupperna? Hur kommer stora skillnader
mellan regioner och kommuner att hanteras? Kommer staten
att ge nationellt ansvar (liknande tidigare nationella uppdrag)
avseende vissa områden till regionerna? Vem äger frågan om
förnyelse och utveckling? Vad händer om nationella och regionala intressen om prioriteringar krockar?
Särskild ordning för Stockholm stad
Vi socialdemokraterna har svårt att ser fördelarna med utredningens förslag om särskild ordning för Stockholm stad. Vi befarar att förhandlingarna kan skapa negativ konkurrens mellan
olika lokala och regionala aktörer. Dessutom skapas konkurrens
mellan kommuner i Stockholms regioner. 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. Vi vill betona att bostäder, utbildning, vård och omsorg,
kultur, infrastruktur, rekreationsområden och arbetsplatser
präglar regionen samt att Stockholm stad är en av de 26 kommuner i Stockholms län.
Ordföranden ställde (s) förslaget mot förvaltningens förslag och
fann att kulturnämnden beslutat i enlighet med förvaltningens
förslag.
(s) ledamöterna Sladić och Bozyel och tjänstgörande ersättaren
Andersson (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
förslag och yrkande.
Tjänstgörande ersättaren Boström (mp) lät anteckna följande
särskilda uttalande till protokollet:
Utredningen tappar bort demokratiperspektivet, den ger inte
uttryck för några ökade ambitioner att satsa på kulturen och
diskuterar inte kulturens innehåll. Det handlar inte bara om de
stora föreslagna organisationsförändringarna, utan också om
ambitionen att avpolitisera kulturen och jämställa all kultur,
även rent kommersiell kultur, utan att ställa relevanta kvalitetskrav. Kopplingen till vilka resurser som ska tilldelas kulturen är
för svag och en genomgripande organisationsförändring under
dessa förutsättningar riskerar att stärka motsättningar som
finns idag inom kulturområdet snarare är att avhjälpa dessa.
Bra delar i utredningen är dock att kultur och hälsa på ett tydligare sätt kopplas ihop. Det är en utveckling som vi i Miljöpartiet
välkomnar. En ökad regionalisering är inte heller något som
Miljöpartiet motsätter sig, vi har tidigare lagt förslag om regionala kulturfonder för att stärka kulturen i alla delar av landet.
Sign.
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§ 44

Portföljmodellen där regionerna efter överenskommelser med
staten tar ett större ansvar för de regionala kulturfrågorna behöver dock kopplas till resursfrågorna för att bli relevant. Att
öka samverkan mellan stat, landsting och kommuner och förändra formerna för denna samverkan är dock enligt Miljöpartiets syn bra initiativ i grunden. Vi ser dock att utredningens förslag kan innebära en omstrukturering av kulturpolitiken som
kan innebära att stora kostnader läggs på administration, pengar som istället kunde läggas på kultursatsningar.
Biblioteken är en av de viktigare kultur- och integrationsinstitutionerna i Sverige och inte minst i vårt län. Det är hög tid
att initiera arbetet med att skapa en nationell biblioteksplan,
men utredningen duckar effektivt för denna fråga, något som vi
beklagar.

Sign.
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§ 45
Exp
Nämnden för
Hemslöjdsfrågor

§ 45

Verksamhetsberättelsen för 2008 för länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län
KUN 2009/42

Utlåtande 2009-03-13.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2008 för länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län och inge den
till Nämnden för Hemslöjdsfrågor.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 46

Avtal för 2009 mellan Stockholms läns landsting och
Botkyrka kommun avseende Filmbasen – regionalt
växthus för unga filmare i Stockholms län
KUN 2009/8

Ärendet utgår.

Sign.

§ 46
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§ 47

§ 47

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde skall äga rum
2009-05-28 i Landstingshuset.

Sign.

