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Sammanträdesdag

Torsdag den 10 december 2009

Sammanträdestid

Kl 17.00-18.30

Sammanträdeslokal

Stora sammanträdesrummet, kulturförvaltningen, Västgötag. 2, Stockholm

Sammanträdets art

Kulturnämnden

Beslutande

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

Gizela Sladić (s), 2:e vice ordförande
Emma Magnusson (s), ersättare för
Sjöström
Gabriel Bozyel (s)
Mohibul Ezdani Khan (v)

Ersättare

Douglas Lithborn (m), fr o m § 104
Staffan Sjödén (m)

Leif Berglund (s)
Agnetha Boström (mp)

Övriga

Eva Hedenström
Lisbeth Olsson, t o m § 104
Hans Ullström
Göran Rosander

Jenny Edberg
Ghita Edmark
Robertho Settergren

Justering

2009-12-14

Ordförande
Karin Ekdahl Wästberg
Justerare
Gizela Sladić
Vid protokollet
Göran Rosander
Justeringen anslagen
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§ 97-99

Sammanträdet inleddes med att Eva Andersson berättade om de 40 år som hon arbetat som hemslöjdskonsulent i Stockholms län och tackade för de 21 år som
kulturnämnden varit huvudman för länshemslöjdskonsulenterna. Eva delade ut boken ”Nålbindning – historiskt och modernt i Stockholms län” som en julgåva
till alla.
§ 97

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande
och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 98

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 2009-11-05
justerats 2009-11-10.
§ 99

Anmälningsärenden för kännedom

Enligt anmälningslista 2009-11-24 och 2009-12-02
anmäldes följande ärenden för kännedom:
Beslut fattade med stöd av delegation:
Fc Hans Ullström, Göran Rosander
Ärende
Stöd till filmaren Martin Klevegård för kortfilmsprojektet ”Att köpa en bil”
Kompletternade stöd till filmaren Clara
Fröberg för kortfilmsprojektet ”Jag kom
tvåa i Big Brother”
Stöd till produktionsbolaget Doppelganger
Productions för kortfilmprojektet ”Bröderna
Jaukka”
Stöd till filmaren Irene Lopez för dokumentärfilmsprojektet ”Che och min riktiga pappa”
Stöd till filmaren Elisabeth Marjanovic
Cronvall för kortfilmsprojektet ”Det stora
hela”
Stöd till produktionsbolaget A CREATIVE
Sign.

Beslutsnr

Beslutande

Datum för beslut

179/2009

Hans Ullström
Hans Ullström

2009-11-11

181/2009

Hans Ullström

2009-11-11

182/2009

Hans Ullström

2009-11-11

183/2009

Hans Ullström

2009-11-11

184/2009

Hans Ull-

2009-11-11

180/2009

2009-11-11
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Ärende
PRODUCTION för kortfilmsprojektet ”I
never”
Kompletternade stöd till produktionsbolaget
LILLTLE BIG PRODUCTIONS för dokumentärfilmsprojektet ”Innanför”
Stöd till filmaren Khazar Fatemi för dokumentärfilmsprojeket ”Tillbaks till Makruyan”
Stöd till filmaren Tora Mårtens för dokumentärfilmsprojektet Maria Kristina Jonsson
Stöd till filmaren Måns Månsson för piloten
till projektet ”Monsieur von Horn2”
Stöd till Axel Petersén för kortfilmsprojektet
”Outrun Saddam”

Beslutsnr

Beslutande
ström

Datum för beslut

185/2009

Hans Ullström

2009-11-11

186/2009

Hans Ullström

2009-11-11

187/2009

Hans Ullström

2009-11-11

188/2009

Hans Ullström
Hans Ullström

2009-11-11

Stöd till produktionsbolaget Bobfilm AB för
kortfilmsprojektet ”Små barn, stora ord”
Kompletterande stöd till produktionsbolaget
Mariedamfilm AB för kortfilmsprojektet
”Såja, min älskling”
Stöd till produdktionsbolaget AMT Production för kortfilmsprojektet ”Sönderregnad”
Stöd till filmaren Gustav Deinoff för kortfilmsprojektet ”Vad händer mannen?”
Stöd till prouktionsbolaget Pensionat Granliden Produktion för dokumentärfilmen
”Walter Medina”
Stöd till filmaren Simon Revilla för kortfilmen ”Vid vägens ände”
Kassation av landstingsägd konst

190/2009

Hans Ullström
Hans Ullström

2009-11-11

Hans Ullström
Hans Ullström
Hans Ullström

2009-11-11

189/2009

191/2009

192/2009
193/2009
194/2009

195/2009
201/2009

2009-11-11

2009-11-11

2009-11-11
2009-11-11

Hans Ull2009-11-11
ström
Göran Rosan- 2009-11-30
der

Övriga anmälningsärenden:
Regeringsrättens dom den 18 september 2009 gällande
offentlig upphandling av s.k. B-tjänster. Konstnärsförbundet Alliansen(KFA)
Depositionsavtal konst vid Vaxholms Vårdcentral,
Vaxholm. Kulturförvaltningen, konstenheten.

Sign.
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§ 97-99

Inbjudan till International Film Festival i Göteborg den
1 februari 2010 ”Filmens roll i den regionala kulturpolitiken”. Svenska filminstitutet
Kulturnämnden beslutade att en förtroendevald från
varje parti får delta i Filmdagarna i Göteborg 1-2 februari 2010.

Sign.
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Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

§ 100

§ 100 Kulturnämndens månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för oktober samt resultatrapport för november 2009
KUN 2009/173
Utlåtande 2009-12-08.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa månadsrapport för oktober 2009
samt resultatrapport för november 2009 enligt
förvaltningens förslag samt i övrigt godkänna
månadsrapporten.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 101

§ 101 Sammanträdestider 2010
KUN 2009/689
Utlåtande 2009-11-24.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa sammanträdestider enligt följande:
21 januari
11 februari
25 mars
27 maj
12 augusti
16 september
4 november
16 december
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 102

§ 102 Utanordnare för kulturnämnden 2010
KUN 2009/703
Utlåtande 2009-11-23.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att utse följande utanordnare för perioden 1 januari 2010 t o m 31 december 2010:
Tuula Ampuja, ordinarie
Allan Axelsson, ersättare
Margareta Wennerberg, ersättare
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 103 Firmatecknare för kulturnämnden 2010
KUN 2009/704
Utlåtande 2009-11-23.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden 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 2010 t o m den 31 december 2010,
att förvaltningschef Hans Ullström har rätt att
utfärda fullmakt för annan tjänsteman för utkvittering av värdeförsändelser till kulturförvaltningen under tiden den 1 januari 2010 t o m
den 31 december 2010,
att förvaltningschef Hans Ullström har rätt att
utfärda fullmakt för annan tjänsteman för utkvittering av kulturförvaltningens handkassa
under tiden den 1 januari 2010 t o m den 31 december 2010.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 104

§ 104 Miljöplan för kulturnämnden 2010-2011
KUN 2009/172
Utlåtande 2009-11-24.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa miljöplan för kulturnämnden
2010-2011 enligt förvaltningens förslag,
att delegera till förvaltningschefen att fastställa
interna miljömål för förvaltningens kontor inklusive Länshemslöjdskonsulenterna och Film
Stockholm inom ramen för kulturnämndens
miljöpolicy och certifieringssystemet ISO
14001.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 105

§ 105 Projektstöd Kultur i Vården 2009
KUN 2009/611, 2009/631

Exp
Berörda

Utlåtande 2009-11-23.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja ARTLAB 43 000 kronor samt
att avslå ansökan från Ormteatern.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 106

§ 106 Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2009
KUN 2009/5

Exp
Berörda

Utlåtande 2009-11-24.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja Stiftelsen Färgfabriken 300 000 kr i
Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet
att bevilja Palatset Riddarholmen AB 1 500 000
kr i Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet
att villkora stödet till Palatset Riddarholmen
enligt följande:
Stödet gäller för 2010. Halva stödet utbetalas i december 2009. Andra halvan av stödet utbetalas tidigast
2010-06-30 när dels redovisning för verksamheten
2009 har inkommit och godkänts av kulturförvaltningen, dels kulturförvaltningen fått ta del av uppföljning
av verksamheten våren 2010.
att generellt 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.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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Exp

§ 107 Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet
2010
KUN 2009/624

Berörda

Utlåtande 2009-11-24.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2010 till

Cirkus Cirkör
Finlands kulturinstitut i Sverige
Folkets Bio/biografen Zita
Folkoperan AB
Föreningsarkiven i Stockholms län
Intercult Production
Internationella Biblioteket
Judiska Museet
KFUM Söder Fryshuset
Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV
Musik och Ungdom i Sthlms län
Mångkulturellt centrum
Regionbibliotek Stockholm
Re:Orient
Riksföreningen för folkmusik & dans
(RFoD) Stockholm
Sameföreningen i Stockholm
Selam
SIJO KB/Länsdanskonsulent
Stockholms filmfestival AB
Stockholms läns bildningsförbund
Stockholms läns Blåsarsymfoniker
Stockholms läns Blåsarsymfoniker
/Länsmusiken
Stockholms läns Blåsarsymfoniker
/Länsuppdrag Mångkultur
Stockholms läns Hembygdsförbund
Stockholms läns Hemslöjdsförening
Stockholms läns Ungdoms Samarbetsorganisation SUS
Synskadades Riksförbund Stockholm,
Läns och Riksnytt
Totalt belopp

2 040 000 kr
250 000 kr
475 000 kr
6 090 000 kr
210 000 kr
300 000 kr
4 230 000 kr
270 000 kr
1 180 000 kr
750 000 kr
165 000 kr
1 200 000 kr
4 410 000 kr
310 000 kr
475 000 kr

KUN 2009/599
KUN 2009/535
KUN 2009/580
KUN 2009/585
KUN 2009/567
KUN 2009/587
KUN 2009/601
KUN 2009/526
KUN 2009/623
KUN 2009/575
KUN 2009/592
KUN 2009/569
KUN 2009/602
KUN 2009/576
KUN 2009/582

40 000 kr
560 000 kr
420 000 kr
2 140 000 kr
815 000 kr
9 910 000 kr
3 490 000 kr

KUN 2009/565
KUN 2009/600
KUN 2009/570
KUN 2009/591
KUN 2009/566
KUN 2009/633
KUN 2009/593

570 000 kr KUN 2009/586
700 000 kr KUN 2009/573
250 000 kr KUN 2009/598
620 000 kr KUN 2009/597
1 646 000 kr KUN 2009/564
51 600 000 kr

att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal med den ekonomiska föreningen Stockholms Läns BlåsarSign.
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§ 107

symfoniker rörande driften av regional konsulent för mångkultur (Mångkulturkonsulenten) i
Stockholms län 2010,
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
2010,
att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal med SIJO KB
och Stockholms stad rörande danskonsulentverksamhet i Stockholms stad och län under
2010,
att uppdra åt förvaltningschefen att utse företrädare för landstinget i den samrådsgrupp som
stipuleras i avtalet rörande danskonsulentverksamhet samt att anmäla beslutet till kulturnämnden,
att bevilja Kulturhuset i Ytterjärna AB (KUN
2009/596) Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2010 på 250 000 kr under förutsättning att Kulturhuset i Ytterjärna AB senast
2010-06-30 kan styrka för kulturförvaltningen
att båda könen finns representerade i aktiebolagets styrelse,
att höjningen om 40 000 kr av stödet till Stockholms Filmfestival AB (KUN 2009/591), avser
festivalen för barn och unga, Junior,
att ur under 2009 fastställd budget för stöd till
scenkonst fördela 375 000 kr för projektet In
Med Dansen till SIJO KB/Regional danskonsulent för första halvåret 2010,
att i 2010 års anslag för Verksamhetsstöd till
regional kulturverksamhet reservera 7 834 000
kr till Stockholms läns museum (KUN
2009/577) samt,
att uppdra åt förvaltningschefen att fastställa
slutligt verksamhetsstöd till Stockholms läns
Sign.
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museum för 2010 inom reserverad ram på 7
834 000 kr,
att uppdra åt förvaltningen att informera samtliga mottagare av Verksamhetsstöd till regional
kulturverksamhet 2010 att kulturnämnden förutsätter att de verksamheter som kulturnämnden stöder är tillgängliga så att personer med
skilda funktionsnedsättningar kan ta del av olika slags kultur.
att avslå ansökningar om Verksamhetsstöd till
regional kulturverksamhet 2010 från
Fylkingen
FilmCentrum Stockholm
Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla
Grekiskt Kulturcentrum
Stiftelsen Hobby- och Leksaksmuseum
Stiftelsen K A Almgrens sidenväveri & museum
Stiftelsen Moderna Dansteatern
Stockholm International Theatre on Export (SITE)
Teater De Vill
Tempo Dokumentärfestival
Österåkers Konstförening

KUN 2009/583
KUN 2009/588
KUN 2009/574
KUN 2009/560
KUN 2009/578
KUN 2009/559
KUN 2009/581
KUN 2008/606
KUN 2009/579
KUN 2009/589
KUN 2009/603

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
(s) ledamöterna Sladić och Bozyel samt tjänstgörande
ersättaren Magnusson (s) lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet:
”Vi ställer oss bakom tjänstemännens förslag till beslut
i ärendet om verksamhetsstöd 2010. Vi vill dock framhålla att vi i vårt budgetförslag för Stockholms läns
landsting ökade satsningarna på kulturnämnden med
10 miljoner kronor mer än den moderatledda majoriteten, vilket bland annat skulle möjliggöra ett ökat verksamhetsstöd till ungdomar, bland annat i form av
Snabba Cash och Ung Aktiv Kultur med mera.”

Sign.
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§ 108 Uppföljning av kulturstöd 2008
KUN 2009/48

Exp
Berörda

Utlåtande 2009-11-24.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att CRAC KUN 2008/87 senast den 11 januari
2010 skall inkomma till kulturförvaltningen
med redovisning av genomförd verksamhet
2008,
att om redovisning över genomförd verksamhet
inte inkommer till kulturförvaltningen inom
ovan fastställd tid skall beviljat kulturstöd 2008
återbetalas till kulturförvaltningen,
att i övrigt godkänna rapport om uppföljning av
kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2008 och lägga rapporten till handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 109 Fördjupad uppföljning av de regionala distriktsorganisationerna
KUN 2009/134

Exp
Berörda

Utlåtande 2009-11-30.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna Rapport fördjupad uppföljning av
de regionala distriktsorganisationerna och lägga
rapporten till handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 110 Yttrande över motion 2009:20 av Ingvar von
Malmborg m fl (mp) om inrättande av en länsteaterfunktion i Stockholms län
KUN 2009/445

Exp
Landstingsstyrelsen

Utlåtande 2009-11-23.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att till Landstingsstyrelsen yttra sig över Motion
2009:20 av Ingvar von Malmborg m fl (mp) om
inrättande av en länsteaterfunktion i Stockholms län, i enlighet med förslagsskrivelsen.
(v)-ledamoten Ezdani Khan meddelade att han ej deltar i beslutet.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Den icke tjänstgörande (mp) ersättaren Boström yttrade sig i ärendet. Om hon hade tjänstgjort, skulle hon ha
reserverat sig mot beslutet och hon lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet:
”I yttrandet över motionen om en länsteaterfunktion
sägs det att en sådan skulle försöka ersätta verksamheten som bedrivs med hjälp av scenkonststödet och att
det skulle innebära att en mångfald i verksamheten
försvann och att arbetstillfällen för de fria grupperna
skulle försvinna. Dessa påståenden finner vi märkliga
och antagande eftersom det inte i motionen anges på
vilket sätt en verksamhet med en länsteaterfunktion
ska bedrivas. Det som anförs i motionen vad gäller organisation är att där ska finnas en centralt sammanhållen organisation, men att det i övrigt kan utformas på
olika sätt. Det kan lika gärna vara så att en utredning
hamnar i slutsatsen att en länsteaterfunktion kan förstärka arbetstillfällen och mångfald i verksamheten.
Vidare anförs i motionen endast att en turnerande
länsteaterfunktion ska utredas, inte att det ovillkorligen ska införas, men yttrandet från kulturnämnden på
motionen tycks inte utgå ifrån den verkliga att-satsen.
Från Miljöpartiets sida anser vi att det är ett utmärkt
läge och tidpunkt att göra denna utredning nu, då en
ny regionalpolitisk modell för kulturpolitiken samtidigt
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19 (23)

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2009-12-10

§ 110

utreds, med den så kallade portföljmodellen. Att se
över hur scenkonsten kan spridas bättre över hela vårt
län ger förutsättningar för att kunna genomföra förändringar och förbättringar vad gäller fördelningen av
kulturmedel och skulle utgöra en förstärkning av de
beslutsunderlag kulturnämnden behöver för sitt uppdrag. Här behöver landstinget vara en aktiv del av att
fundera och diskutera kring hur kulturens ”infrastruktur” i vårt län ska se ut, inte passivt invänta direktiv om
hur formerna för den regionala kulturpolitiken och intentionerna om en ökad samverkan utformas, i enlighet med propositionen Tid för Kultur.”
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§ 111

Val av sekreterare 2010
KUN 2009/777

Utlåtande 2009-11-25.
Ordföranden föreslår kulturnämnden besluta
att utse Göran Rosander till kulturnämndens
sekreterare 2010.
Kulturnämnden beslutade enligt ordförandens förslag.

Sign.
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§ 112

Förändringar i tidigare beslutat kulturstöd
KUN 2008/702

Exp
Berörda

Utlåtande 2009-12-01.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att avslå begäran om att redan beviljat stöd till
Inland Empire för projektet ”Negerns och hundarnas kamp” om 80 000 kr används till att
genomföra projektet under 2010 med premiär
den 11 mars. Erhållet stöd skall omgående återbetalas till kulturförvaltningen.
Följande yrkanden framställdes:
1

Ordförande Ekdahl Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Chambay (c), Lindqvist (m), och El Khoury (kd) samt tjänstgörande ersättaren Håkanson
(m), med stöd av (s) ledamöterna Sladić och Bozyel
och tjänstgörande ersättaren Magnusson (s), bifall
till beslut enligt förvaltningens förslag.

2

(v) ledamoten Ezdani Khan, bifall till beslut
att bevilja begäran om att redan beviljat stöd till
Inland Empire för projektet ”Negerns och hundarnas kamp” om 80 000 kr används till att
genomföra projektet under 2010 med premiär
den 11 mars.

Yrkandet motiverades enligt följande:
”Förvaltningen är positiv till projektet, men mot bakgrund av att kulturnämnden tidigare konsekvent avslagit ansökningar om bibehållet stöd till projekt som försenats mer än tre månader så föreslår förvaltningen att
stödet återbetalas.
Vänsterpartiet har redan tidigare framfört kritik mot
en alltför strikt och regelmässig hållning vid beslut om
kulturstöd. Vänsterpartiet la till exempel ett eget förslag till beslut när översynen av kultur- och föreningsstöd behandlades vid KUN:s sammanträde 2008-01-17.
De ofta små grupper som uppbär den här typen av bidrag brottas med en verklighet som beskrivs mycket
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bra i förvaltningen bakgrund. Kulturarbetare arbetar
ofta i flera olika projekt parallellt, samtidigt som olika
finansiärer har olika tidsramar för ansökningar. Vänsterpartiet anser nog, tvärtemot vad förvaltningen anför, att det finns skäl att låna ett öra till Stockholms
stads kulturförvaltnings hantering. Annars uppstår ett
rent moment 22 för grupper som försöker få ihop både
bidrag och medarbetare till ett tidsmässigt genomförbart projekt. Förvaltningens förslag till beslut underförstår att Inland Empire kan söka nytt stöd, men då
denna ansökan med största sannolikhet i sig innebär
en ytterligare försening av projektet så kanske Stockholms stad i sin tur också kommer fram till att de inte
gärna kan anpassa sig efter Stockholms län – o s v.”
Ordföranden ställde förvaltningens förslag mot (v) förslaget och fann att kulturnämnden beslutat i enlighet
med förvaltningens förslag.
(v) ledamoten Ezdani Khan reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag och yrkande.
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§ 113

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde skall
äga rum den 21 januari 2010.
Ordförande tackade förtroendevalda och tjänstemän
för ett gott arbete under det gångna året och önskade
alla en god jul och ett gott nytt år.
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