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Sammanträdesdag

Onsdag den 9 mars 2011

Sammanträdestid

Kl 17.15 – 18.00

Sammanträdeslokal

Lunch och pausrummet, Stockholms läns museum, Sickla Industriväg 5 A-B,
Nacka

Sammanträdets art

Kulturnämnden

Beslutande

Anna Starbrink (fp), ordförande
Inger Granlund (m), ersättare för
Grufman
Rasmus Törnblom (m)
Leif Bergmark (m)
Rolf Bromme (fp), ersättare för Andersson

Ersättare

Monica Karlsson (kd)

Övriga

Eva Hedenström
Lisbeth Olsson, t o m § 34
Hans Ullström
Göran Rosander

Justering

2011-03-11

Ordförande
Anna Starbrink
Justerare
Gizela Sladić
Vid protokollet
Göran Rosander
Justeringen anslagen

2011-03-

Gizela Sladić (s), 2:e vice ordförande
Conny Fogelström (s)
Lilja Johansson Lindfors (s)
Tomas Melin (mp)

Ghita Edmark
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§ 26

§ 26-28

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande
och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 27

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 2011-02-07
justerats 2011-02-09.
§ 28

Anmälningsärenden för kännedom

Enligt anmälningslista 2011-02-22 anmäldes följande
ärenden för kännedom:
Beslut fattade med stöd av kulturnämndens delegation:
Ordf. Anna Starbrink, Fc Hans Ullström, Kerstin Olander
Ärende
Beslutsnr

Beslutande

Datum för beslut

Coachstöd till filmarna Emilia Ramsin och
Annika Karlsson för kortfilmsprojektet Taxi
Dancing
Ansökningstider för kulturstöd 2011

123/2010

Kerstin Olander

2010-12-06

2/2011

2011-01-31

Verksamhetsstöd 2011 till Stockholms läns
museum
Vikarierande förvaltningschef vecka 9/2011

3/2011

Hans Ullström
Hans Ullström
Anna Starbrink

4/2011

Övriga ärenden för kännedom:

Avtal rörande deposition av konstvek vid Barnläkarna i Täby Centrum
AB.
Avtal rörande deposition av konstverk vid Psykoterapisällskapet AB.
Avtal rörande deposition av konstverk vid Ekens barnmorskemottagning, Praktikertjänst AB.

Sign.

211-02-10
2011-02-07

4 (20)

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2011-03-09

§ 26-28

Minnesanteckningar förda vid möte 2010-12-20, Samverkansråd mellan
Handikapporganisationerna och kulturförvaltningen.
Minnesanteckningar förda vid möte 2010-12-15, Samverkan mellan
pensionärsorganisationer och kulturförvaltningen.

Sign.
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§ 29

§ 29

Utanordnare för kulturnämnden 2011
KUN 2010/788

Utlåtande 2011-02-20.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att utse Eva Hedenström till utanordnare (ersättare) för perioden 1 april 2011 t o m den 31
december 2011.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.

6 (20)
PROTOKOLL
2011-03-09

Kulturnämnden

§ 30

§ 30

Rapport: Beskrivning av konstverksamheten
KUN 2011/163

Utlåtande 2011-02-25.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna rapporten ”Beskrivning av konstverksamheten” och lägga den till handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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Film Stockholms verksamhetsberättelse 2010
KUN 2011/22

Exp
Svenska Filminstitutet

Utlåtande 2011-02-26.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa verksamhetsberättelse 2010 för
Film Stockholm enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 32

§ 32

Uppföljning av projektstödet Ung aktiv kultur2009
KUN 2011/124

Utlåtande 2011-02-21.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna rapporten Uppföljning av projektstödet Ung aktiv kultur 2009 och lägga rapporten till handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 33

Uppföljning av regionala distriktsorganisationer 2009
KUN 2010/539

Utlåtande 2011-02-21.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna föreliggande rapport angående
uppföljning av de regionala distriktsorganisationerna 2009 och lägga rapporten till handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 34

Budgetunderlag för kulturnämnden 2012 med
plan för åren 2013 och 2014
KUN 2011/164

Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

Utlåtande 2011-02-25.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa inriktningsmål för 2012 i enlighet
med förvaltningens förslag till budgetunderlag,
att hos landstingsfullmäktige begära en investeringsram på 0,4 mnkr år 2012, 0,8 mnkr år
2013, 0,4 mnkr år 2014, 0,4 mnkr 2015 samt
0,4 2016,
att uppdra åt förvaltningen att se över reglerna
för stöd till ungdomsorganisationernas regionala distriktsorganisationer och återkomma till
kulturnämnden med förslag till reviderade regler,
att i övrigt fastställa budgetunderlag för kulturnämnden 2012 med plan för 2013 och 2014 enligt förvaltningens förslag.
På förslag från ordförande Starbrink beslutade kulturnämnden att presidiet diskuterar och tar ställning till
förslaget om ett uppdrag till förvaltningen angående en
översyn av reglerna för stöd till ungdomsorganisationernas regionala distriktsorganisationer.
Kulturnämnden beslutade därefter att sända ärendet
vidare till landstingsstyrelsen utan eget ställningstagande.
(s) ledamöterna Sladić, Fogelström och Johansson
Lindfors samt (mp) ledamoten Melin meddelade att
man inte deltar i beslutet och lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet:
”Inför 2012 har Stockholms Studenters Centralorganisation (SSCO) aviserat att de planerar inkomma med
ansökan om stöd till ungdomsorganisationer. SSCO
uppfyller idag de krav som ställs på ansökande organisationer, men i tjänsteutlåtandet höjs ändå tvivel om
att stödet ska gå till en organisation likt SSCO, som ka-
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tegoriseras som ”studentfacklig”. På samma grund
ifrågasätts stödet till Stockholms Elevråds Distriktsorganisation och Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet. Förvaltningens förslag blir att göra om reglerna för stödet med anledning av detta.

Både SSCO, såväl som Stockholms Elevråds Distriktsorganisation, är två stora och för regionen viktiga organisationer som i högsta grad arbetar med att förbättra situationen för unga. Genom det sätt som organisationerna fungerar är det också en utmärkt praktisk skola i demokrati, vilket ett av syftena med stödet till ungdomsorganisationerna också handlar om. Vi ser alltså
det som självklart att båda dessa organisationer ska få
stöd av landstinget, i enlighet med de regler som idag
ligger.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inget emot en
översyn av reglerna som sådan. Däremot så vill vi inte
se förändringar i syfte att helt eller delvis stänga ute
organisationer som idag når målen för stöd. Vi vill
istället att en översyn ska ha som utgångspunkt att fler
ska släppas in i stödet, och vill se reviderade regler för
att stödet ska få så stor effekt som möjligt.
I övrigt deltar vi inte i beslutet under punkten om budgetunderlag för kulturnämnden, då våra partiers budgetar skiljer sig så kraftigt från premisserna i den budget som idag ligger.”

Sign.
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§ 35

Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet
hösten 2011 – våren 2012
KUN 2011/38

Exp
Berörda

Utlåtande 2011-02-25.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2011 och våren 2012 till

Studiefrämjandet i
Stockholms län
Unga Klaras Vänner

Circonova

KUN 2010/738

2 900 000 kr

Uppfostran ur ett
hälsopedagogiskt
perspektiv

KUN 2010/742

2 900 000 kr

att uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal
med Studiefrämjandet i Stockholms län avseende Circonova för perioden den 1 juli 2011
t o m den 30 juni 2012,
att uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal
med Unga Klaras Vänner avseende projektet
Uppfostran ur ett hälsopedagogiskt perspektiv
för perioden den 1 juli 2011 t o m den 30 juni
2012,
att avslå ansökningar från
Den idéella föreningen DansPunktNU!
firma Dagmar (Dascha) Esselius
Teater De Vill
Ideell förening Berus Resurscenter för kvinnor
AMMOT – Artister och Musiker mot tinnitus
Fria Teatern
Tage Granit
Tomas Granehag (TG Kultur)
Zirkus Loko-Motiv

KUN 2010/ 689
KUN 2010/739
KUN 2010/740
KUN 2010/741
KUN 2010/743
KUN 2010/744
KUN 2010/747
KUN 2010/750
KUN 2011/64

Följande yrkanden framställdes:
1

Sign.

Ordförande Starbrink (fp), majoritetsledamöterna
Törnblom (m) och Bergmark (m) samt tjänstgörande ersättarna Granlund (m) och Bromme (fp),
bifall till beslut enligt förvaltningens förslag.
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§ 35

(s) ledamöterna Sladić, Fogelström och Johansson
Lindfors samt (mp) ledamoten Melin, bifall till beslut
att återremittera ärendet i syfte att uppdra till
förvaltningen att återkomma med ett förslag till
ett högre stöd till Circonova som medger en
verksamhet utan de omfattande ambitionssänkningar som blir följden av förslaget i föreliggande tjänsteutlåtande
att därefter ta ställning till övriga ansökningar
att omgående hos landstingsstyrelsen hemställa
om en utökning av budgetramen för Kulturnämnden om 1 till 2 miljoner kronor i syfte att
såväl innevarande budgetår 2011 som nästa
budgetår 2012, kunna medge ett omfattande
hälsopedagogiskt stöd till Unga Klara AB samt
även till viss annan hälsopedagogisk verksamhet (till exempel någon/några av ansökningarna
från Zirkus Loko-Motiv, AMMOT – Artister och
Musiker mot Tinnitus, Teater De Vill och Fria
Teatern).

Yrkandet motiverades enligt följande:
”Förvaltningen föreslår en kraftig sänkning av stödet
till Circonova (Studiefrämjandet i Stockholms län). Vi
menar att det finns en uppenbar risk för att detta förslag resulterar i att kvaliteten blir lidande samt antalet
barn som nås minskar i Circonovas koncept. Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att dagens kostnadsnivå för Circonova visserligen kan ses över, men
att föreslagna sänkningen med nära 1,4 miljoner kronor till 2,9 miljoner kronor är en alldeles för stor sänkning.
Det måste också ifrågasättas om det verkligen är en riktig prioritering att enbart medge hälsopedagogiskt stöd
till två stora aktörer. Det framgår tydligt av förvaltningens underlag att Zirkus Loko-Motiv, AMMOT –
Artister och Musiker mot Tinnitus, Teater De Vill och
Fria Teatern samtliga inkommit med mycket intressanta ansökningar. Det finns skäl för Kulturnämnden att
såväl för innevarande år som för kommande år uppmärksamma landstingsstyrelsen på detta förhållande
Sign.

14 (20)

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2011-03-09

§ 35

och att därvid påpeka behovet av ökade resurser för
dessa ändamål. Utvärderingen om Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet betonar tydligt att en ökad
budgetram redan 2011 är önskvärd.
Unga Klara utgör en bra hälsopedagogisk verksamhet,
men vi ifrågasätter det rimliga i att kvaliteten i Circonovas verksamhet ställs åt sidan i syfte att ha resurser
för att kunna medge ett stöd till Unga Klara på en lika
nivå som Circonova. Landstiget har under lång tid burit ansvar för verksamheten vid Circonova. Detta ansvar förpliktigar och bör inte bli föremål för en så kraftig reducering som nu föreslagits.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att det är
angeläget att utveckla hälsopedagogiska verksamheten
genom ett större programval byggt på kunskapsbaserade arbetssätt, men också att prioritera målgrupper
och program med avsikt att nå fler skolbarn/ungdom
och att anpassa och variera programvalet till olika problemområden aktuella för länet. Verksamhetsutvecklingen bör också omfatta utbildning och stöd till föräldrar och andra nyckelpersoner, främst skolpersonal. En
förutsättning för verksamhetens utveckling är förstärkt
och nära samverkan med andra hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande aktörer riktade till barn och
unga inom landstinget och med kommunerna. Kontakt
med forsknings- och utvecklingsarbete kan bidra till att
ge verksamheten nya kunskaper och idéer samt vara ett
sätt att kvalitetssäkra arbetet.
Ett rimligt förfaringssätt vid fördelningen av stödet för
hösten 2011 och våren 2012 är att först säkerställa behoven för en kvalitativ verksamhet vid Circonova och
först därefter pröva Unga Klaras situation. Förvaltningen behöver därför göra en ny genomgång av konsekvenserna av den föreslagna sänkningen av Circonovas stöd samt återkomma med ett justerat förslag som
medger en mindre reducering av stödet jämfört med
idag.”
Ordförande Starbrink ställde de båda yrkandena under
proposition och fann att kulturnämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.
(s) ledamöterna Sladić, Fogelström och Johansson
Lindfors samt (mp) ledamoten Melin reserverade sig
mot beslutet till förmån för sitt förslag och yrkande.
Sign.
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Projektstöd Kultur i Vården 2011
KUN 2011/9 m fl

Exp
Berörda

§ 36

Utlåtande 2011-02-21.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja

SLSO, Löwenströmska sjukhuset, Rättspsykiatriska kliniken
Capio Geriatrik AB, Dalens sjukhus
DansPunkt.NU!
TOTALT

50 000 kr KUN 2011/9
60 000 kr KUN 2011/14
50 000 kr KUN 2011/19
160 000 kr

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 37

Avtal för 2011 mellan Stockholms läns landsting
och ideella föreningen Transit Kulturinkubator
KUN 2011/141

Utlåtande 2011-02-22.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal med den ideella
föreningen Transit Kulturinkubator rörande
driften av kulturinkubator 2011.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 38

Avtal för 2011 mellan Stockholms läns landsting
och Botkyrka kommun avseende Filmbasen
KUN 2011/114

Utlåtande 2011-02-23.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna avtal för tiden fr o m den 1 januari
2011 och tillsvidare mellan Stockholms läns
landsting och Botkyrka kommun avseende
Filmbasen – regionalt växthus för unga filmare
i Stockholms län, enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 39

Beräkning av verksamhetsstöd 2011 per medlem till handikapprörelsens ungdomsorganisationer
KUN 2010/135

Exp
Berörda

Utlåtande 2011-02-21.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa följande två intervaller för medlemmar och stödbelopp per medlem för verksamhetsstöd 2011 till handikapprörelsernas
ungdomsorganisationer

INTERVALL
A
B

MEDLEMMAR
fr. o m 100 t.o.m. 300
fr. o m 301

STÖD/MEDLEM
245 kr
178 kr

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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Exp
FORUM

§ 40

Återremitterat ärende: Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2011 – FORUM
Jean Claude Arnault HB
KUN 2010/672, 2011/10

Utlåtande 2011-02-24.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja FORUM Jean Claude Arnault HB
90 000 kr i Kulturstöd till tillfällig verksamhet
2011. Kulturnämnden vill i sammanhanget betona vikten av att verksamheten genomför de
ansträngningar som skisseras i ansökan för att
fånga in barn och unga i publiken.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 41

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde skall
äga rum den 24 maj 2011. Innan dess kommer en heldagskonferens att anordnas för kulturnämnden på Ersta Konferens den 7 april.

Sign.

