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Styrelserummet, Stockholms konserthus

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)

Ersättare

Staffan Sjödén (m)

Övriga

Stefan Forsberg, t o m § 17
Charlott Runevret, t o m § 17
Kerstin Ejeby, t o m § 17
Lisbeth Olsson, t o m § 18
Hans Ullström
Göran Rosander

Justering

2010-02-16

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

2010-02-

Gizela Sladić (s), 2:e vice ordförande
Håkan Andersson (s), ersättare för
Sjöström
Emma Magnusson (s), ersättare för
Bozyel
Agnetha Boström (mp), ersättare för
Ezdani Khan

Ghita Edmark
Jenny Edberg
Petri Salonen
Caroline Polzer
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§ 14

§ 14-17

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande
och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 15

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 2010-01-21
justerats 2010-01-22.
§ 16

Anmälningsärenden för kännedom

Enligt anmälningslista 2010-01-27 anmäldes följande
ärenden för kännedom:
Beslut fattade med stöd av delegation:
Fc Hans Ullström, Göran Rosander
Ärende
Beslutsnr
Beslut om inköp av konst enligt rekommen- 5/2010
dation i landstingets konstnämnd

Beslutande
Datum för beslut
Göran Rosan- 2010-01-11
der

Verksamhetsstöd 2010 till Stockholms läns
museum

Hans Ullström

10/2010

Övriga ärenden för kännedom:
Avtal rörande deposition av konstverk vid Husläkarmottagningen Serafen.
Ordförande anmälde också skrivelse som kommit via e-post från Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier angående projektet 2xFredrika.
§ 17

Konserthusets vd Stefan Forsberg presenterar
Konserthusets framtidsvision med tillhörande
utbyggnadsplaner

Konserthusets vd Stefan Forsberg berättade kortfattat
om vad Stockholms konserthus är idag och vill vara i
framtiden, dess roll i stockholmsregionen och internationellt.

Sign.

2010-01-25
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§ 14-17

Kerstin Ejeby, verksamhetschef på Gustavsbergs vårdcentral, gav en bild av vad ett kulturevenemang som
konserthusets direktsända sing-a-long konsert med
Malena Ernman kan ha för betydelse för vårdverksamheten; kultur som friskvård.
Stefan Forsberg avslutade med att visa de fyra arkitektförslag som finns för konserthusets tillbyggnad och
svarade därefter på ledamöternas frågor.

Sign.
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§ 18

Kulturnämndens årsbokslut 2009
KUN 2009/827

Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

Utlåtande 2010-02-02.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att i avvaktan på landstingsfullmäktiges beslut
balansera årets resultat -982 tkr i ny räkning,
att godkänna förvaltningsberättelsen för kulturnämndens årsbokslut 2009.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
(s) ledamoten Sladić och tjänstgörande ersättarna Andersson (s), Magnusson (s) och Boström (mp) lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet:
”Vi vill slå fast att årsredovisningen speglar en borgerlig budget, som i stora delar skiljer sig från en budget
som s, v och mp skulle lagt. Årsredovisning 2009 är
hyllningssång till marknadskrafterna och deras alltmer
dominerande ställning i vår gemensamt finansierade
välfärd.
Sammantaget ger årsredovisningen ingen rättvisande
bild av det gångna året i Kulturnämndens verksamheter, utan speglar endast de delar som passar in i den
borgerliga världsbilden.
Kvantitativa mål är delvis uppnådda trots att det redovisade sifferutfallet visar motsatsen och kvalitativa mål
är uppnådda trots att nyckeltal och indikatorer visar
motsatsen. Resultat är att klyftorna mellan kommuner
har ökat under året. Redovisningen omfattar på vanligt
sätt det verksamhetsmässiga och det ekonomiska resultatet.
Med en s, v och mp budget hade målen och inriktningen för länets kulturverksamhet, och därmed också årsredovisningen, sett annorlunda ut. Med detta sagt kan
vi dock konstatera att den moderatstyrda majoriteten
inte har nått alla sina verksamhetsmål.

Sign.

6 (18)

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2010-02-11
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Frågan är också hur pass rimlig slutsatsen att Stockholms läns landstings fullmäktiges sex inriktningsmål
har uppnåtts är. Anmärkningsvärt är att målet Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur till FoU-utskottet inte är aktuellt längre.
Vad har majoriteten åstadkommit med t ex målet: Bistå
filmare i landstingets lokaler; Stimulera kulturverksamheter att höja sin självfinansieringsgrad; Öka tillgängligheten till kulturen eller Utvecklande av en kulturinkubator under 2009?
Vi frågar oss hur meningsfulla majoritetens indikatorer
är, när man menar att inriktningsmålen är uppnådda
trots att inte ens hälften av indikatorerna visar på måluppfyllelse.”

Sign.
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§ 19

§ 19

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i
skärgården 2009
KUN 2009/129

Utlåtande 2010-01-18.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna föreliggande rapport angående
redovisning av stöd till kulturverksamhet i
skärgården 2009 och lägga rapporten till handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 20

§ 20

Stöd till scenkonst – fördelning av stöd för år
2010 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom
KUN 2010/75

Exp
Berörda

Utlåtande 2010-02-02.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja

Oktoberteatern
Boulevardteatern
Dockteaterkollektivet
Teater Brunnsgatan Fyra
Teater Tummeliten
Teater Tusan
Abellis Magiska Teater
Hedmans Teater
Pantomimteatern
Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand
Teater Fredag
Teater Barbara
Teater De Vill
Björn Elisson Kompani
Teater Tre
WELD
Fabula Storytelling
Fria Teatern
Teater Moped (Probera)
Molière Ensemblen
Tage Granit
Kansan Teatteri(Folkets Teater)
Dockteatern Tittut
Turteatern
Mittiprickteatern
Francatrippa & Co
Teater Pero
Friteatern på turné
Moderna Dansteatern
Teater Bambino
Kulturkompaniet
Teater Sláva
Zebra dans/Z-dansproduktion
Pygmeteatern
Sign.

710 000 kr
200 000 kr
70 000 kr
100 000 kr
60 000 kr
130 000 kr
130 000 kr
235 000 kr
250 000 kr
70 000 kr

KUN 2009/622
KUN 2009/634
KUN 2009/637
KUN 2009/641
KUN 2009/642
KUN 2009/647
KUN 2009/648
KUN 2009/650
KUN 2009/651
KUN 2009/652

170 000 kr
275 000 kr
205 000 kr
75 000 kr
440 000 kr
450 000 kr
200 000 kr
735 000 kr
60 000 kr
60 000 kr
100 000 kr
30 000 kr

KUN 2009/653
KUN 2009/656
KUN 2009/658
KUN 2009/662
KUN 2009/664
KUN 2009/665
KUN 2009/666
KUN 2009/667
KUN 2009/668
KUN 2009/670
KUN 2009/675
KUN 2009/676

285 000 kr
450 000 kr
320 000 kr
80 000 kr
330 000 kr
500 000 kr
300 000 kr
60 000 kr
60 000 kr
130 000 kr
150 000 kr
180 000 kr

KUN 2009/677
KUN 2009/681
KUN 2009/682
KUN 2009/685
KUN 2009/686
KUN 2009/688
KUN 2009/801
KUN 2009/824
KUN 2009/826
KUN 2009/828
KUN 2009/831
KUN 2009/832
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Musikteater 89
Berättarlabbet
Orionteatern AB
Summa

90 000 kr
60 000 kr
200 000 kr
7 950 000 kr

§ 20

KUN 2009/833
KUN 2009/835
KUN 2009/841

att avslå
Lilla Parken
PUMA Scenkonst
Hèléne Ohlsson
Lodyn
Produktionskooperativet Fantastikerna
Produktionskooperativet Fantastikerna
Lykta Teaterkompani
Teater Magnolia
Poste Restante
Galder berättar
Moderna Teatern AB
Zirkus Loko-Motiv
Teater Process
Ideella fören Erino/Andersson
Ideella fören Erino/Andersson
Gunilla Heilborn
Kulturmaskinen/Reich+Szyber
Teater i Haga
Gotlands Teater
Latinamerikanska Folkteatern
Quilt
Årstasällskapet för Fredrika Bremer

KUN 2009/636
KUN 2009/638
KUN 2009/640
KUN 2009/643
KUN 2009/644
KUN 2009/645
KUN 2009/646
KUN 2009/649
KUN 2009/654
KUN 2009/657
KUN 2009/659
KUN 2009/663
KUN 2009/669
KUN 2009/671
KUN 2009/672
KUN 2009/673
KUN 2009/674
KUN 2009/678
KUN 2009/680
KUN 2009/683
KUN 2009/684
KUN 2009/687

att avsätta 100 000 kr ur anslaget för att
genomföra utbuds- och temadagar samt utbudskatalog under våren 2010,
att dels bevilja SIJO KB 375 000 kr ur anslaget
till projektet In Med Dansen höstterminen
2010,
att dels avsätta 375 000 kronor ur anslaget till
projektet In Med Dansen och uppdra åt förvaltningen att fördela medlen till danskonsulenten
våren 2011.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag
och uppdrog åt förvaltningen att kontakta Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier och reda ut förutsättningarna för stöd för projektet 2xFredrika och
eventuellt framtida stöd för andra projekt.
Sign.
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§ 21

§ 21

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet ht
2010 – vt 2011
KUN 2010/48

Exp
Berörda

Utlåtande 2010-02-03.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet till

Teater De Vill

KUN 2009/821

KUN 2009/842

Kulturakuten för
ungdomar(13-18
år)
Rescue M, Stormens Öga samt
Känslornas språk
Circonova

Zirkus Loko-Motiv

KUN 2009/839

Studiefrämjandet i
Stockholms län
AMMOT - Artister och
Musiker mot tinnitus

220 000 kr

4 280 000 kr

KUN 2009/843

Ljudhjältarna

600 000 kr

700 000 kr

att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal (KUN 2010/ )
med Studiefrämjandet i Stockholms län rörande
driften av Circonova för perioden 1 juli 2010 t o
m 30 juni 2011,
att Teater De Vill, Zirkus Loko-Motiv, Studiefrämjandet i Stockholms län samt AMMOT –
Artister och Musiker mot Tinnitus - ej har rätt
att ta betalt för skolföreställningar som omfattas av kulturnämndens Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet. Landstingets stöd kan
inte heller användas inom ramen för Skapande
skola projekt.
att avslå ansökningarna från
Quilt

Elegier

KUN 2009/822

Unga Klaras Vänner

Vuxna förstår inte barn

KUN 2009/836

Korpen Stockholms läns
Motionsförbund
Föreningen Dan Tai

Frisk i Korpen

KUN 2009/840

Dags för Dans

KUN 2009/847

Sign.
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att villkora beviljade stöd enligt följande
Den verksamhet som stödet avser skall genomföras med en god
geografisk spridning i Stockholms län.
Om verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan, t ex avseende innehåll eller
tid för genomförandet, skall kulturförvaltningen underrättas.
Ändringar kan innebära att hela eller del av stödet skall återbetalas till kulturnämnden.
Beviljat stöd redovisas senast två månader efter avslutad verksamhet. 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 2010 utgör 4 169 600kr) skall
lämna ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor.
att uppdra till förvaltningen att se över reglerna
för Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet
och återkomma till kulturnämnden med eventuella förslag till regeländringar i god tid innan
tiden för ansökan om stöd 2011 löper ut.
Kulturnämnden beslutade därefter enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 22

Stöd för att öka tillgängligheten för funktionshindrade att ta del av kultur – ändring av reglerna
KUN 2010/62

Utlåtande 2010-01-25.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att ett särskilt tillgänglighetsstöd även fortsättningsvis skall kunna medges för att underlätta
funktionshindrades möjlighet att ta del av och
medverka i olika former av kultur,
att stödet kan sökas i samband med ansökan
om kulturstöd till kontinuerlig och tillfällig
verksamhet,
att stödet är maximerat till högst 20 000 kr av
beräknad kostnad för tillgänglighetsåtgärder,
att dessa regler tillämpas från och med mars
2010,
att bekosta stödet med fastställd budget för kulturstöd.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 23

Projektstöd Kultur i Vården 2010
KUN 2009/852, 2010/7

Exp
Berörda

§ 23

Utlåtande 2010-01-25.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja

SöS, Sachsska Barnsjukhuset, Lekterapin
Kulturföreningen Dans & Rörelseakuten

130 000 kr
50 000 kr
TOTALT

180 000 kr

Följande yrkanden framställdes:
1

Ordförande Ekdahl Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Chambay (c), Lindqvist (m), och El Khoury (kd) samt tjänstgörande ersättaren Håkanson
(m), bifall till beslut enligt förvaltningens förslag.

2

(s) ledamoten Sladić och tjänstgörande ersättarna
Andersson (s), Magnusson (s) och Boström (mp),
bifall till beslut
att kulturnämnden beviljar Lekterapin det projektstöd som krävs för att verksamheten ska
kunna bibehållas i samma omfattning år 2010
som år 2009,
att kulturnämnden i övrigt bifaller förvaltningens förslag.

Yrkandet motiverades enligt följande:
”Kultur i Vården är en mycket viktig del av Kulturnämndens verksamheter som bör prioriteras av nämnden.
Lekterapin har sedan tidigare beviljats stöd av kulturnämnden för sin clown- och musikverksamhet. Verksamheten är mycket uppskattad och det är mycket angeläget att Kulturnämnden avsätter de resurser som
behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta. För
många barn innebär clownernas besök ett uppskattat
avbrott i en annars svår sjukhusvistelse. Clownerna
sprider glädje bland barnen och deras anhöriga. Också
Sign.

14 (18)

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2010-02-11

§ 23

bland sjukhuspersonalen är clownerna mycket uppskattade.
I det föreliggande förslaget till beslut föreslås nämnden
besluta att bevilja Lekterapin ett projektstöd om
130 000 kronor, d v s samma summa som år 2009.
Lekterapins kostnadsbild har dock förändrats. Bland
annat har kostnaderna för clowner ökat från 3 000
kronor per besök till 4 400 kronor per besök. Även vissa andra externa kostnader har ökat. Ett oförändrat
projektstöd kommer att innebära att Lekterapin tvingas skära ned på sin verksamhet för att möta de ökande
kostnaderna. Det, menar vi, får inte ske.”
Ordförande ställde de båda yrkandena mor varandra
och fann att kulturnämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.
(s) ledamoten Sladić och tjänstgörande ersättarna Andersson (s), Magnusson (s) och Boström (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag och yrkande.

Sign.

15 (18)
PROTOKOLL
2010-02-11

Kulturnämnden

§ 24

Exp
Berörda

§ 24

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet
2010 – samt stöd till SISU Idrottsutbildarna
KUN 2009/838, 2009/844, 2010/55

Utlåtande 2010-02-02.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fördela 2010 års stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer allmänna
verksamhet samt SISU Idrottsutbildarna enligt
följande:

Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsförbund

3 120 tkr

Stockholms Idrottsförbund
(70 specialdistriktsförbund)

20 963 tkr

SISU Idrottsutbildarna

900 tkr

SUMMA

24 983 tkr

att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal med Stockholms Idrottsförbund, rörande verksamhetsstöd till Stockholms Idrottsförbund och specialdistriktsförbunden i Stockholms län 2010,
att utbetala andra halvan av beviljat stöd till
Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsförbund
samt till SISU Idrottsutbildarna när miljöplan
eller motsvarande dokument inkommit till och
godkänts av kulturförvaltningen.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
(s) ledamoten Sladić och tjänstgörande ersättaren Boström (mp) deltog inte i beslutet, utan hänvisade till
sina budgetförslag för 2010.

Sign.
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§ 26

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2010 – ansökan från Unga Klaras Vänner
KUN 2010/73

Exp
Unga Klaras Vänner

Utlåtande 2010-02-03.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja Unga Klaras Vänner 100 000 kro i
kulturstöd för tillfällig verksamhet för ”Tröstar
jag dig nu?”
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 26

§ 26

Konsulent för bildkonst i Stockholms stad och
län 2010
KUN 2010/80

Exp
Statens kulturråd
Stockholms stad

Utlåtande 2010-02-05.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att, under förutsättning att statligt stöd medges
av Statens kulturråd, i samverkan med Stockholms stads kulturnämnd stödja en konsulent
för bildkonst för Stockholms stad och län 2010,
att ur anslaget för kulturstöd till tillfällig eller
kontinuerlig verksamhet sätta av 150 000 kr för
ändamålet,
att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma
till kulturnämnden med förslag på avtal mellan
landstinget och Stockholms stad rörande konsulent för bildkonst i Stockholms stad och län,
att uppdra åt förvaltningschefen att utse företrädare för landstinget i styrgruppen för konsulent för bildkonst i Stockholms stad och län,
att en konsulent för bildkonst för Stockholms
stad och län ges en ändamålsenlig organisatorisk hemvist som på sikt bör förläggas utanför
Stockholms stads eller landstingets förvaltningsorganisation.
På förslag från ordförande Ekdahl Wästberg (fp),
majoritetsledamöterna Chambay (c), Lindqvist (m),
och El Khoury (kd) samt tjänstgörande ersättaren
Håkanson (m) och med stöd av (s) ledamoten Sladić och tjänstgörande ersättarna Andersson (s),
Magnusson (s) och Boström (mp), beslutade kulturnämnden
att ärendet avslås och
att därutöver anföra att kulturnämnden inte tar
ställning utan avser att pröva frågan i samband
med budget 2011.

Sign.
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§ 27

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde skall
äga rum den 25 mars hos Länsmusiken och RFoD,
Nybrokajen 11.

Sign.

