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Sammanträdesdag

Torsdag den 5 november 2009

Sammanträdestid

Kl 17.00-18.00

Sammanträdeslokal

Per Albin rummet, Birkagårdens folkhögskola, Sveavägen 41, Stockholm

Sammanträdets art

Kulturnämnden

Beslutande

Karin Ekdahl Wästberg (fp), ordförande
Christine Chambay (c), 1:e vice ordförande
Morgan Lindqvist (m)
Pehr Granfalk (m)
Aram El Khoury (kd)

Gizela Sladić (s), 2:e vice ordförande
Jens Sjöström (s)
Håkan Andersson (s), ersättare för
Bozyel
Mohibul Ezdani Khan (v)

Ersättare

Winston Håkansson (m)
Staffan Sjödén (m)
Cecilia Löfgreen (m)
Leif Lanke (fp)

Agnetha Boström (mp)

Övriga

Anna-Karin Jobs Arnberg
Eva Hedenström
Lisbeth Olsson, t o m § 91
Hans Ullström
Göran Rosander

Petri Salonen
Susanne Nordling

Justering

2009-11-10

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

2009-11-
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§ 86

§ 86

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande
och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 87

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 2009-09-15
justerats 2009-09-16.
§ 88

Anmälningsärenden för kännedom

Enligt anmälningslista 2009-10-20 och 2009-10-28
anmäldes följande ärenden för kännedom:
Beslut fattade med stöd av kulturnämndens delegation
Fc Hans Ullström, Göran Rosander, Kerstin Olander
Ärende

Beslutsnr

Beslutande

Datum för beslut

Stöd till distriktsorganisationerna 2009.
Ungdomsorganisationer

142/2009

Hans Ullström

2009-10-12

Beslut med anledning av rekommendation i 151/2009
landstingets konstnämnd. Beslut om inköp
av konst.
Förstapris till filmaren Anna Larsson, Tung- 152/2009
viktsklassen i Stockholmsdiamanten på Vårrullen. Produktionsstipendium om 25 000: -

Göran Rosan- 2009-09-15
der
Kerstin Olander

152/2009

Övriga anmälningsärenden:
Avtal rörande deposition av konstverk vid Praktikertjänst, öron- näs- och halsmottagningen, Dalens sjukhus. KUN 2009/433.
Avtal rörande deposition av konstverk vid Barntorget
AB, Axelsbergs torg 2, Hägersten. KUN 2009/12.
Avtal rörande deposition av konstverk vid Dalens vårdcentral, Praktikertjänst. KUN 2009/434.
Rapport över löpande granskning 2009, kulturnämnden. Landstingsrevisorerna. KUN 2009/555
Sign.
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§ 89

Rektor Jerker Kolare ger en kort beskrivning av
verksamheten vid Birkagårdens folkhögskola

Rektor Jerker Kolare hälsade alla välkomna till Birkagårdens folkhögskola och berättade om verksamheten
med betoning på de ekonomiska villkoren för folkhögskolorna i Stockholms län. Ledamöterna gavs därefter tillfälle att ställa frågor.
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§ 90

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

Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

Utlåtande 2009-10-27.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa månadsbokslutet för september
2009 enligt förvaltningens förslag samt i övrigt
godkänna månadsrapporten,
att uppdra åt förvaltningschefen att fr o m månadsbokslutet för oktober 2009, avisera att kulturnämnden förutsätter att underskott jämfört
med budget för interkommunal ersättning för
folkhögskoleutbildning regleras i samband med
landstingsfullmäktiges beslut om årsbokslut, i
enlighet med landstingsstyrelsens beslut
2006/§14,
att omfördela ej utnyttjade medel i 2009 års
budget i enlighet med förvaltningens förslag,
att uppdra åt förvaltningschefen att göra erforderliga budgetändringar med anledning av omfördelningen av ej utnyttjade medel 2009,
att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om
fördelning av 300 tkr i utökat stöd till scenkonst
för barn, unga och familjer läsåret 2009/2010
och delge kulturnämnden besluten.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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Verksamhetsplan för Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län 2010
KUN 2009/594

Exp
Nämnden för
hemslöjdsfågor

§ 91

Utlåtande 2009-10-27.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa verksamhetsplanen för länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län 2010 i enlighet med förslagsskrivelse och inge planen till
Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 92

Regional biblioteksplan för Stockholms län –
biblioteksråd
KUN 2008/388

Exp
Berörda

§ 92

Utlåtande 2009-10-20.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att tillsätta följande ledamöter till biblioteksrådet för tiden t o m den 31 december 2010
Catarina Ericson-Roos
Lisa Martling Palmgren
Gunilla Lilie Bauer
Eivor Kotkamaa
Marie Källberg
Cecilia Bengtsson
Margareta Berg
Marie Holmqvist
Elisabeth Aldstedt
Krister Hansson
Allan Axelsson,
att inget arvode utgår till ledamöterna.
Följande yrkanden framställdes:
1

Ordförande Ekdahl Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Chambay (c), Lindqvist (m), Granfalk (m)
och Khoury (kd) bifall till beslut enligt förvaltningens förslag.

2

(s) ledamöterna Sladić och Sjöström, tjänstgörande
ersättaren Andersson (s) och (v) ledamoten Ezdani
Khan, bifall till beslut
att ärendet återremitteras
att nedanstående synpunkter tas i beaktande
vid urvalet av ledamöter till biblioteksrådet

Yrkandet motiverades enligt följande:
”Idén om en regional biblioteksplan och ett biblioteksråd för Stockholms län är god. Vi har ingenting emot
någon av de förslagna personerna, men urvalet är inte
komplett. Vi saknar flera viktiga kompetenser i förslaSign.
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get. Biblioteken är till för alla och vi menar att biblioteksrådet således bättre bör spegla sammansättningen
av befolkningen än vad som är fallet i det föreliggande
förslaget.
Bredare rekrytering för en mer mångkulturell
och mångspråklig sammansättning
Stockholms län är en multikulturell och mångspråklig
region. Människor med annan språklig bakgrund än
svenska är en stor grupp bland biblioteksbesökarna
och de använder fler av bibliotekets funktioner och
tjänster. Vår strävan mot ett brukarperspektiv och att
sätta biblioteksbesökaren i centrum förutsätter idag att
biblioteken besitter en mångkulturell kompetens. Det
flerspråkliga biblioteket måste också vara synligt representerat om vi ska lyckas åstadkomma en förbättrad
mångspråkig biblioteksverksamhet i vår region. Rekrytering av personer med utländsk bakgrund till biblioteksrådet är därför viktigt.
HBT-kompetens saknas
Det finns idag ett mycket bra HBT-bibliotek i Stockholm. HBT-kompetensen har länge varit eftersatt inom
biblioteksvärlden och det är hög tid att dessa frågor
prioriteras högre. Därför bör HBT-kompetens ges ett
större utrymme i biblioteksrådet.
Universitets- och högskolerepresentationen är
inte tillräcklig
Södertörns högskola har ett nytt och mycket väl fungerande bibliotek, varför det är rimligt att Södertörns
högskola, som präglas av nytänkande och utveckling,
representeras i biblioteksrådet.
IT-kompetens - för ökad tillgänglighet
IT är idag en nödvändighet för en väl fungerande biblioteksrörelse. IT och webb är viktiga delar av bibliotekens verksamhet. Vi saknar den betydelsefulla ITkompetensen i förslaget till biblioteksråd.
Ojämställd representation
I förslaget till biblioteksråd är nio av elva ledamöter
kvinnor. Det är inte en tillräckligt jämställd sammansättning.
Ålderspridningen otillräcklig
De flesta föreslagna ledamöterna i biblioteksrådet är i
ungefär samma ålder. En större åldersspridning vore
önskvärd och skulle på ett bättre sätt spegla åldern hos
bibliotekens besökare.
Vi ställer oss inte bakom förvaltningens förslag till biblitoteksrådets sammansättning.. Vi anser att Regional
biblioteksplan för Stockholms län – biblioteksråd i
Sign.
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högre grad måste präglas av det mångfaldsperspektiv
som utmärker vår region och befolkning.”
Ordföranden ställde först återremissyrkandet mot att
avgöra ärendet vid dagens sammanträde och fann att
nämnden beslutat att avslå yrkandet om återremiss.
Ordföranden ställde därefter förvaltningens förslag
mot (s) och (v) förslaget och fann att kulturnämnden
beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.
(s) ledamöterna Sladić och Sjöström, tjänstgörande ersättaren Andersson (s) och (v) ledamoten Ezdani Khan
reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag
och yrkande.

Den icke tjänstgörande (mp) ersättaren Boström yttrade
i sig ärendet. Om hon hade tjänstgjort, skulle hon bifallit (s) och (v) förslaget.
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Yttrande över Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen – RUFS 2010 - Utställningsförslaget
KUN 2008/432

Exp
Regionplanenämnden

§ 93

Utlåtande 2009-10-19.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att till Regionplanenämnden yttra sig över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
– RUFS 2010 – utställningsförslaget, i enlighet
med förslagsskrivelse.
Följande yrkanden framställdes:
1

Ordförande Ekdahl Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Chambay (c), Lindqvist (m), Granfalk (m)
och Khoury (kd) bifall till beslut enligt förvaltningens förslag.

2

(s) ledamöterna Sladić och Sjöström, tjänstgörande
ersättaren Andersson (s) och (v) ledamoten Ezdani
Khan, bifall till beslut
att kulturnämnden till Regionplanenämnden
yttrar sig över utställningsförslaget om Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen –
RUFS 2010 – i enlighet med socialdemokraternas förslag nedan.

Yrkandet motiverades enligt följande:
”Vilken kulturpolitik som bedrivs har inte bara betydelse för den enskilde individen, det har också stor betydelse för samhällets utveckling. Ett kreativt och levande kulturliv betyder mycket för en orts attraktionsförmåga och identitet. Kulturlivet är, liksom bra utbildningsmöjligheter och goda kommunikationer, en
viktig faktor för en regions utveckling.
I den regionalpolitiska utredningen konstateras att
skälet till att människor väljer att byta bostadsort i allt
mindre utsträckning har med arbetet att göra. Istället
uppger allt fler att det är "boendemiljö" och sociala faktorer som påverkar valet, man vill "byta miljö".

Sign.
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I vårt politiska beslutsfattande måste vi på alla nivåer kommunalt, landstingskommunalt och rikspolitiskt - i
högre utsträckning än idag lyfta de kulturpolitiska frågorna. Vi konstaterar att RUFS 2010 inte gör det.
Vi vill påminna att kulturen skär igenom samhällets tre
sektorer; den offentliga, den privata och den civila.
Kultur är både en näring och en del av näringslivet.
Kultursektorn och de kreativa näringarna sysselsätter
många människor samt uppvisar en högre tillväxttakt
än ekonomin i övrigt. Dessutom är det den näring som
växer mest i Europa.
Vi pekar på att kultur och kulturmiljöer också är platsbundna i högre grad än många andra verksamheter och
därför viktiga för den lokala och regionala identiteten.
Ett utvecklat lokalt kultur- och föreningsliv utgör
grund för social hållbarhet genom att skapa förtroende
och tillit mellan människor. Kultur är väsentligt för en
vital samhällsdebatt, som är basen i ett långsiktigt
hållbart, demokratiskt samhälle. Därför är det viktigt
för kommuner och landsting att främja och stödja det
lokala kulturlivet och att bygga en bred infrastruktur
med platser där olika aktörer kan mötas.
Vi socialdemokrater anser att kulturen är en spjutspets
mot framtiden. Utan denna kreativitet kommer vi heller inte att ha pengar till skola, vård och omsorg. Det
finns därför i dagens samhälle en ökad tilltro till kulturens och kulturmiljöns betydelse för lokal och regional
utveckling. I RUFS 2010 kopplas kulturfrågorna till
olika begrepp som attraktivitet, god livsmiljö, innovationer, kreativitet, folkhälsa, demokrati och mångfald,
men de är oftast vagt beskrivna och saknar en tydlig
koppling till kommunala strategier och program. Det är
en utmaning att skapa en reell samverkan mellan
kommunerna och regionerna/landstingen, liksom civilsamhälle, näringsliv och universitet.
Kulturens värde handlar inte bara om att individens
självkänsla och stolthet över sitt ursprung kan stärkas.
Ett aktivt kulturliv har visat sig ha stor betydelse för
folkhälsan. Den skapar också, med kulturevenemang
av hög kvalité, ett stort mervärde i de turistsatsningar
som görs i många av de regioner som idag brottas med
stora problem på grund av sviktande näringsliv.
RUFS 2010 måste i högre grad inriktas på att skapa
goda förutsättningar för ett levande kulturliv i alla delar av vår region. Det ger effekter för enskilda individers utveckling, för näringslivs- och samhällsutveckling, alltså positiva effekter för tillväxt.
Sign.
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Regeringen har föreslagit ett ökat regionalt inflytande
över fördelningen av resurser inom den statliga kulturpolitiken genom den så kallade portföljmodellen. Det
är angeläget att landstinget tar vara på de möjligheter
som detta erbjuder. Den nya inriktningen på statens
kulturpolitik öppnar också möjligheter till en viss storregional kulturpolitisk samordning mellan flera län och
landsting. Utställningsförslaget till RUFS 2010 tar inte
i tillräckligt hög utsträckning i beaktande de möjligheter som finns till storregional samordning av kulturpolitiken.
RUFS 2010 i stora drag (på sidan 10 i sammanfattningen) sammanfattar kultur i vår region som en intressant
marknad och utvecklingspotential ur ett samhällsekonomiskt och näringspolitiskt perspektiv:
”Samtliga åtaganden – det här ska vi göra för att nå
målen
• Formulera och genomför en långsiktig näringspolitik.
• Säkra ett långsiktigt och systematiskt utbyte mellan
offentlig sektor och näringsliv.
• Använd offentlig upphandling för att främja innovationer.
• Uppmuntra nytänkande i offentliga organisationer.
• Gör entreprenörskap till en grundkompetens i utbildningssystemet.
• Stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer.
• Skapa förutsättningar för ett kulturliv i världsklass.
• Utveckla regionens internationella profil.
• Stärk regionens position i globala nätverk.
• Utveckla Stockholmsregionen som besöksdestination.
• Stärk de tekniska förutsättningarna för digital
kommunikation.”
Vi socialdemokrater anser att kulturfrågan hamnar
långt ner på RUFS 2010-agendan. Socialdemokratisk
kulturpolitik har alltid innehållit både spets och bredd,
både kultur för sitt egenvärde och kultur som nyttig för
kreativitet och hälsa.
Socialdemokraterna i Kulturnämnden ställer sig inte
bakom utställningsförslaget till RUFS 2010 i Kulturavsnittet på sidan 57 och sidan 10 i RUFS i stora drag.
Vi anser att arbetet med den regionala utvecklingsplaneringen måste involvera också kultursektorn i ett aktivt samarbete med en mängd aktörer med olika funktion och på olika nivåer i regionen. Vi vill sätta mångfaldsfrågan i ett större perspektiv vid sidan av en miljömässig dimension av hållbar utveckling. Kulturmiljön och kulturarvet har också ingångar i en social och
en ekonomisk dimension av hållbar utveckling. Det är
Sign.

13 (16)

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2009-11-05

§ 93

viktigt att skapa bättre förutsättningar för aktörer som
arbetar med kulturell mångfald, interkulturell dialog
och internationellt utbyte anser vi.”
Ordföranden ställde förvaltningens förslag mot (s) och
(v) förslaget och fann att kulturnämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.
(s) ledamöterna Sladić och Sjöström, tjänstgörande ersättaren Andersson (s) och (v) ledamoten Ezdani Khan
reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag
och yrkande.

Den icke tjänstgörande (mp) ersättaren Boström yttrade
i sig ärendet. Om hon hade tjänstgjort, skulle hon bifallit (s) och (v) förslaget.
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Stöd till kulturinkubator – Avtal för 2010 mellan Stockholms läns landsting och den ideella
föreningen Transit Kulturinkubator
KUN 2009/110

Exp
Transit Kulturinkubator

Utlåtande 2009-10-25.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal med den ideella
föreningen Transit Kulturinkubator rörande
driften av kulturinkubator 2010,
att utbetalningen av ekonomiskt stöd enligt avtalet görs när föreningen Transit Kulturinkubator inkommer till kulturförvaltningen med dokumentation som styrker föreningens organisationsnummer liksom övriga uppgifter som fordras för att betala ut stödet så som föreningens
bank-/postgironummer etc,
att Film Stockholm genom Filmbasen går in
som part i det inkubatorsnätverk som föreningen Transit Kulturinkubator ansvarar för enligt
föreliggande avtal.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningen förslag.
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Återremitterat ärende: Föreskrifter för hantering av landstingsägd konst i samband med huvudmannaskapsförändringar
KUN 2009/534

Exp
Landstingsfullmäktige

§ 95

Utlåtande 2009-10-28.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att hemställa att landstingsfullmäktige fastställer föreskrifter för hantering av landstingsägd
konst i samband med huvudmannaskapsförändringar, i enlighet med förslagsskrivelse.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 96

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde skall
äga rum den 10 december 2009.

Sign.

