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Sammanträdesdag

Tisdag den 20 september 2011

Sammanträdestid

Kl 17.30-18.20

Sammanträdeslokal

Audiensen, Palatset, Birger Jarls torg 2, Stockholm

Sammanträdets art

Kulturnämnden

Beslutande

Anna Starbrink (fp), ordförande
Rickard Wessman (m), 1:e vice ordförande
Rasmus Törnblom (m), utom § 67-68
Leif Bergmark (m)
Bosse Andersson (c)
Inger Granlund (m), ersättare för
Törnblom § 67-68

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

Ersättare

Inger Granlund (m)
Winston Håkansson (m)
Martin Levanto (m)
Rolf Bromme (fp)
Monica Karlsson (kd)

Jens Sjöström (s)
Laila Fröberg (mp)

Övriga

Eva Hedenström
Lisbeth Olsson, t o m § 65
Hans Ullström
Göran Rosander

Ghita Edmark
Karin Ernlund

Justering

2011-09-21

Ordförande
Anna Starbrink
Justerare
Gizela Sladić
Vid protokollet
Göran Rosander
Justeringen anslagen
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§ 60-62

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande
och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 61

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 2011-08-16
justerats 2011-08-17.
§ 62

Anmälningsärenden för kännedom

Enligt anmälningslista 2011-09-06 anmäldes följande
ärenden för kännedom:
Beslut fattade med stöd av kulturnämnden delegation:
Ärende
Stöd till produktionsbolaget AMT Productions för kortfilmsprojektet VARMA
MACKOR

Beslutsnr
56/2011

Beslutande
Kerstin Olander

Datum för beslut
2011-06-15

Beslut om förvaltningschefens deltagande i
Bok-& Biblioteksmässan 2011

78/2011

Anna Starbrink

2011-08-16

Stöd till distriktsorganisationer 2011 – första halvåret, ungdomsorganisationer.

79/2011

Hans Ullström

2011-08-18

Stöd till distriktsorganisationer 2011- andra 81/2011
halvåret, ungdomsorganisationer

Hans Ullström

2011-08-29

Övriga ärenden för kännedom:
Resursinventering av kultur och kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen
Förstudie angående handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i
Stockholms län
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Avtal rörande deposition av konstverk vid Kvartersakuten Tegnérgatan AB
Delårsrapports-PM 2011 för Kulturnämnden från Landstingsrevisorerna
Filmregion Stockholm-Mälardalens rapport Ge morgondagens Pippi en chans!
En rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i
Stockholm-Mälardalen
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§ 63

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m
m för kulturnämnden för augusti
KUN 2011/391

Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

Utlåtande 2011-09-13.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa kulturnämndens resultatrapport
för augusti 2011 enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 64

Föreskrifter för upphandling inom kulturförvaltningen fr o m 2011
KUN 2011/497

Utlåtande 2011-09 14.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa föreskrifter för upphandling inom
kulturförvaltningen att gälla fr o m 20 september 2011 tills vidare, enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 65

Slutlig budget för kulturnämnden 2012 med
plan för 2013 och 2014
KUN 2011/495

Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

Utlåtande 2011-09-13.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa inriktningsmål för 2012 i enlighet
med budgetdokumentet,
att fastställa grundstödet till regionala ungdomsorganisationer till 300 000 kr per organisation 2012,
att fastställa grundstödet till studieförbund till
150 000 kr per förbund 2011,
att fastställa grundstödet till regionala pensionärsorganisationer till 150 000 kr per organisation 2011,
att 900 000 kr av budgeterat stöd till studieförbunden fördelas till studieförbundens kulturverksamhet,
att tilldela Stockholms konserthusstiftelse
120 000 000 kr i verksamhetsstöd 2012,
att uppdra åt förvaltningschefen att till Statens
kulturråd respektive Svenska Filminstitutet och
Nämnden för hemslöjdsfrågor inge erforderliga
handlingar för ansökan om statligt stöd 2012
för Länsmusiken, Länsdanskonsulenten, Regional konsulent för mångkultur, Resurscentret för
film och rörlig bild (Film Stockholm) samt
Länshemslöjdskonsulenterna,
att ej slutrapporterade projekt inom ramen för
forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur under 2012 meddelas att slutredovisning måste ske före 2012-08-31. Efter
2012 upphör utbetalningen av återstående
forskningsmedel,
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att i övrigt fastställa slutlig budget för kulturnämnden 2012 med plan för 2013 och 2014 och
inge budgetdokument till landstingsstyrelsen
enligt förvaltningens förslag,
att uppdra åt förvaltningschefen att justera
budgeten i samband med slutlig beräkning av
den ökade kostnaden för s k PO-pålägg.
(s) ledamöterna Sladić, Fogelström och Johansson
Lindfors samt (mp) ledamoten Melin meddelade att
man inte deltar i beslutet utan hänvisar till sina respektive budgetförslag.
Kulturnämnden beslutade därefter enligt förvaltningens förslag.
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§ 66

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2011
KUN 2011/483

Exp
Berörda

Utlåtande 2011-09-12.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja kulturstöd till

Cirkus
Marie-Louise Masreliez,
enskild firma
Dans
Föreningen RERE
Z-dansproduktion,
ZebraDans
Film
Judiska Församlingen i
Stockholm

Kulturhistoria
Medicinhistoriska museets vänner

Musik
Farhang föreningen
Föreningen Unga Artister
Stagebeat
Musikteater
Beston Musik

Sign.

Higher

KUN 2011/426

90 000 kr
90 000 kr

Tänja tid och böja
rum
Våga vara

KUN 2011/419

170 000 kr
120 000 kr

KUN 2011/442

50 000 kr

KUN 2011/448

60 000 kr
60 000 kr

Raoul Wallenberg
100 år – minnet,
civilkurage och
demokrati

Fotografering,
registrering och
dokumentation
av Medicinhistoriska museets
magasinerade
samlingar

Kista Världsmusikfestival
Unga Artister
Drömscenario

Vattenmannen och
Speed dyker upp

110 000 kr
KUN 2011/408
110 000 kr

200 000 kr
KUN 2011/418
80 000 kr
KUN 2011/436
KUN 2011/445

60 000 kr
60 000 kr

KUN 2011/420

40 000 kr
40 000 kr
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Teater
Fria Teatern
Föreningen Svea
Sträng/Ung utan pung
Övrigt
Tua Åberg & Jonas Dominique Musikproduktion AB
Transforma

§ 66

Tanten mittemot
Är du störd eller?

214 000 kr
KUN 2011/447
124 000 kr
KUN 2011/449
90 000 kr

Ménage á trois

KUN 2011/406

100 000 kr
40 000 kr

Reaktiva projektioner

KUN 2011/423

60 000 kr

att bevilja stöd för att öka tillgängligheten för
funktionshindrade att ta del av kultur till
Tillgänglighetsstöd
Föreningen RERE
Föreningen Svea
Sträng/Ung utan pung

TOTALT

Utveckla syntolkningsmetoder
Hörselteknisk
utrustning +
lättläst

KUN 2011/419

40 000 kr
20 000 kr

KUN 2011/449

20 000 kr

1 024 000 kr
att villkora beviljade kulturstöd enligt följande:

Om projekt eller verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt eller blir
försenat i förhållande till vad som angivits i ansökan skall kulturförvaltningen
underrättas omgående. Stödet kan inte användas till annat projekt. Väsentliga
förändringar eller förseningar kan innebära att hela eller del av stödet skall
återbetalas till kulturnämnden.
Beviljat kulturstöd till tillfällig verksamhet 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 fyra prisbasbelopp (år
2011 utgör fyra prisbasbelopp 171 200 kr) skall lämna ekonomisk redovisning
som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor.
Kulturnämnden förutsätter att god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eftersträvas när verksamheten genomförs.
Vad avser beviljat stöd till Medicinhistoriska museets vänner, förutsätter beslutet att samlingarna i dess helhet inventeras och att resultatet av inventeringen tillställs kulturnämnden vad avser föremål som ägs av landstinget.
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att avslå ansökningarna från
Bildkonst
Mats Aronsson Stockholm, enskild firma
Fotograf och Barnkultur, Nina A Tallec, enskild firma
Plattform Stockholm 7277610 Canada inc. filial
CCSeven

KUN 2011/402
KUN 2011/415
KUN 2011/429
KUN 2011/446

Cirkus
Subfuzion
Vifira, enskild firma

KUN 2011/427
KUN 2011/453

Dans
Stockholm Konstsim Herr
Beenhouse ljud och rörelse HB
nobody dansproduktion
Caroline Östberg Danskonstnär, enskild firma
c.off
Magma Dans
Den ideella föreningen ”Ja till allt bra”
Stigfurpatrullen
Madeleine Karlsson Enskild firma
Re Act
Klassisk Indisk Dansproduktion

KUN 2011/400
KUN 2011/409
KUN 2011/414
KUN 2011/417
KUN 2011/433
KUN 2011/439
KUN 2011/450
KUN 2011/457
KUN 2011/458
KUN 2011/459
KUN 2011/461

Film
Stockholms Filmfestival AB

KUN 2011/431

Foto
Tidskriftsverkstaden Öst

KUN 2011/455

Kulturhistoria
De Svenska Historiedagarna

KUN 2011/454

Litteratur
Föreningen Fanzingo

KUN 2011/441

Musik
Studiefrämjandet Söderort

KUN 2011/424

Musikteater
Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla

KUN 2011/403
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Teater
Ritziteatern AB
1,6 miljonerklubben
Teater Splendid
Teater Komet
Folkkulturcentrum
Scenkonst Z
Molièreensemblen
Teater Stella
Teater Absoluta
Teater Garra
Auditiva teatern i Stockholm AB

KUN 2011/416
KUN 2011/425
KUN2011/428
KUN 2011/434
KUN 2011/435
KUN 2011/437
KUN 2011/438
KUN 2011/440
KUN 2011/443
KUN 2011/444
KUN 2011/451

Övrigt
Reality Dansteaterförening
Weber Duo HB
Create the Future

KUN 2011/405
KUN 2011/410
KUN 2011/452
att avslå ansökan avseende stöd för att öka tillgängligheten för funktionshindrade att ta del av
kultur från

nobody dansproduktion
Teater Splendid
c.off
Molièreensemblen
Den ideella föreningen ”Ja till allt bra!”

KUN 2011/414
KUN 2011/428
KUN 2011/433
KUN 2011/438
KUN 2011/450

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 67

Vissa ändringar i reglerna för verksamhetsstöd
till ungdomsförbundens regionala distriktsorganisationer 2012.
KUN 2011/399

Exp
Berörda

Utlåtande 2011-09-13.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa följande specifika krav och beräkningsgrunder för stöd till ungdomsförbundens
regionala distriktsorganisationer fr o m bidragsåret 2012:
Ungdomsorganisationen skall ha minst 400 medlemmar i åldern
6- 25 år inom landstingsområdet. Andelen ungdomsmedlemmar
i de lokala föreningarna skall utgöra minst 60 % av det totala
medlemsantalet i distriktet. Om verksamheten är integrerad med
moderorganisationen ska den ha separat ekonomisk redovisning
och eget konto. Medlemsavgiften skall vara individuell eller avse
familjemedlemmar. Vid familjemedlemskap räknas varje person
i ålder 6 – 25 år som medlem.
Verksamhetsstödet består av ett grundstöd och ett rörligt medlemsstöd.
Grundstödets är ett fast belopp vars storlek årligen fastställs av
kulturnämnden.
Medlemsstöd utgår med ett visst belopp per år och medlem. Stöd
utgår för samtliga medlemmar i åldern 6 – 25 år. Beräkningen
görs utifrån antalet redovisade medlemmar från sista december
året innan föregående verksamhetsår. Beloppet storlek fastställs
årligen av kulturnämnden.
att fastställa följande specifika krav och beräkningsgrunder för stöd till handikapprörelsens
ungdomsorganisationer fr o m bidragsåret
2012:
Ungdomsorganisation inom handikapprörelsen skall ha minst
100 medlemmar i åldern 6- 30 år bosatta i minst tre av kommunerna i Stockholms län. Medlemsavgiften skall vara individuell
eller avse familjemedlemmar. Vid familjemedlemskap räknas
varje person i ålder 6 – 30 år som medlem.
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Verksamhetsstödet består av ett grundstöd och ett rörligt medlemsstöd. Grundstödets är ett fast belopp vars storlek årligen
fastställs av kulturnämnden.
Medlemsstöd utgår med ett visst belopp per år och medlem i en
”trappa”. Stöd utgår för samtliga medlemmar i åldern 6 – 30 år.
Beräkningen görs utifrån antalet redovisade medlemmar från sista december året innan föregående verksamhetsår. Beloppet
storlek fastställs årligen av kulturnämnden.
att fastställa följande specifika krav och beräkningsgrunder för stöd till idrotts- och friluftsförbunden fr o m bidragsåret 2012:
Idrotts- och friluftsorganisationen skall






ha en omfattande barn- och ungdomsverksamhet,
tydligt i ansökan ange vilken verksamhet som bedrivs och
för vem,
ha minst 400 medlemmar i de lokala föreningarna i åldern 6 -25 år folkbokförda inom landstingsområdet,
ha minst 60 % av medlemmarna i de lokala föreningarna i
distriktet i åldersintervallet 6 -25 år, eller
ha minst 3 000 personer som medlemmar i de lokala föreningarna i distriktet i åldersintervallet 6 -25 år.

Stockholms idrottsförbund skall fördela sitt landstingsstöd mellan sina specialdistriktsförbund samt Södermanlands och Upplands idrottsförbund där dessas verksamhet sker inom Stockholms läns landstingsområde.
att tillämpa övergångsregler bidragsåret 2012
enligt följande:
Organisation som inte uppfyller de ny specifika reglerna 2012
men som skulle erhållit stöd med de nuvarande reglerna, och
som erhöll stöd bidragsåret 2011, erhåller 2012 stöd som motsvarar 50 % av stödet enligt 2011 års regler,
att vid fördelningen av stöd till regional kulturverksamhet prioritera barn och unga i åldersintervallet 6 – 25 år.
Ledamoten Rasmus Törnblom (m) lämnade sammanträdet under denna paragraf och deltog inte i överläggning och beslut.

Sign.
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Följande yrkanden framställdes:
1

Ordförande Starbrink (fp), majoritetsledamöterna
Wessman (m), Bergmark (m), och Andersson (c)
samt tjänstgörande ersättaren Granlund (m), bifall
till beslut enligt förvaltningens förslag.

2

(s) ledamöterna Sladić , Fogelström och Johansson
Lindfors, med stöd av (mp) ledamoten Melin bifall
till beslut
att återremittera ärendet

Ordförande ställde återremissyrkandet mot att ärendet
skulle behandlas vid dagens sammanträde och fann att
kulturnämnden beslutat att behandla ärendet vid dagens sammanträde.
Votering begärdes och verkställdes. Ordförande
formulerade voteringsordningen sålunda:
Den som vill att ärendet avgörs vid dagens sammanträde röstar ja, den det ej vill röstar nej.
Voteringen utföll med fem ja-röster och fyra nej-röster.
Kulturnämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Följande tilläggsyrkanden framställdes:
1

(s) ledamöterna Sladić , Fogelström och Johansson
Lindfors, bifall till beslut
att avslå ärendet.

2

(mp) ledamoten Melin, bifall till beslut

1. att fastställa följande specifika krav och beräkningsgrunder för stöd till
ungdomsförbundens regionala distriktsorganisationer fr o m bidragsåret
2012:
Ungdomsorganisationen skall ha minst 400 medlemmar i åldern 6- 25
år inom landstingsområdet. Andelen ungdomsmedlemmar i de lokala
föreningarna skall utgöra minst 50 % av det totala medlemsantalet i distriktet. Om verksamheten är integrerad med moderorganisationen ska
den ha separat ekonomisk redovisning och eget konto. Medlemsavgiften skall vara individuell eller avse familjemedlemmar. Vid familjeSign.
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medlemskap räknas varje person i ålder 6 – 25 år som medlem.
Verksamhetsstödet består av ett grundstöd och ett rörligt medlemsstöd.
Grundstödets är ett fast belopp vars storlek årligen fastställs av kulturnämnden.
Medlemsstöd utgår med ett visst belopp per år och medlem. Stöd utgår
för samtliga medlemmar i åldern 6 – 25 år. Beräkningen görs utifrån
antalet redovisade medlemmar från sista december året innan föregående verksamhetsår. Beloppet storlek fastställs årligen av kulturnämnden.

2. att fastställa följande specifika krav och beräkningsgrunder för stöd till
handikapprörelsens ungdomsorganisationer fr o m bidragsåret 2012:
Ungdomsorganisation inom handikapprörelsen skall ha minst 100 medlemmar i åldern 6- 30 år bosatta i minst tre av kommunerna i Stockholms län. Medlemsavgiften skall vara individuell eller avse familjemedlemmar. Vid familjemedlemskap räknas varje person i ålder 6 – 30
år som medlem.
Verksamhetsstödet består av ett grundstöd och ett rörligt medlemsstöd.
Grundstödets är ett fast belopp vars storlek årligen fastställs av kulturnämnden.
Medlemsstöd utgår med ett visst belopp per år och medlem i en ”trappa”. Stöd utgår för samtliga medlemmar i åldern 6 – 30 år.
Beräkningen görs utifrån antalet redovisade medlemmar från sista december året innan föregående verksamhetsår. Beloppet storlek fastställs
årligen av kulturnämnden.
3. att fastställa följande specifika krav och beräkningsgrunder för stöd till
idrotts- och friluftsförbunden fr o m bidragsåret 2012:
Idrotts- och friluftsorganisationen skall
ha en omfattande barn- och ungdomsverksamhet,
tydligt i ansökan ange vilken verksamhet som bedrivs och för vem,
ha minst 400 medlemmar i de lokala föreningarna i åldern 6 -25 år
folkbokförda inom landstingsområdet,
ha minst 50 % av medlemmarna i de lokala föreningarna i distriktet i
åldersintervallet 6 -25 år, eller
ha minst 3 000 personer som medlemmar i de lokala föreningarna i
distriktet i åldersintervallet 6 -25 år.
Sign.
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Stockholms idrottsförbund skall fördela sitt landstingsstöd mellan sina
specialdistriktsförbund samt Södermanlands och Upplands idrottsförbund där dessas verksamhet sker inom Stockholms läns landstingsområde.
4. att tillämpa övergångsregler bidragsåret 2012 enligt följande:
Organisation som inte uppfyller de ny specifika reglerna 2012 men som
skulle erhållit stöd med de nuvarande reglerna erhåller 2012 stöd baserat på nuvarande regler,
5. att vid fördelningen av stöd till regional kulturverksamhet prioritera
barn och unga i åldersintervallet 6 – 25 år.
Ordförande ställde yrkandena mor varandra och fann
att kulturnämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag till beslut.
(s) ledamöterna Sladić, Fogelström och Johansson
Lindfors reserverade sig mot beslutet till förmån för
sitt förslag och yrkande och lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet:

”De framtagna ändringarna i regelverket föreslås gälla från och med 2012, de
är framtagna efter att ansökningsprocessen påbörjats och ger dåliga förutsättningar för de organisationer som får förändrade förutsättningar genom dessa
förändringar, att anpassa sin verksamhet. Förändringar i reglerna ska vara väl
kända när ansökningsprocessen inleds och inte kunna förändras under processens gång.
Det är viktigt att det finns tydlig information, goda kommunikationskanaler
och en öppen dialog för att göra ungdomsbidrag tillgängligt. Vi vill att ungdomsgruppens kunskap och beredskap för att kunna söka bidrag på lika villkor
ska öka. Det är avgörande med en transparent process där förändringar är väl
förankrade, påverkbara och kända under hela ansökningstiden.
Vi socialdemokraterna är kritiska till att remissen gällande förändringar i verksamhetsstödet skickats ut under semestertid och med kort svarstid. En remiss
som skickas ut vid midsommar och som ska vara besvarad under sommaren
försvårar politisk hantering och demokratiska beslutsprocesser. Vi kan också
konstatera att svarsfrekvensen på remissen är låg.
En öppen och konstruktiv dialog med ungdomsorganisationerna är viktig för att
förbättra förutsättningarna för deras verksamheter så att kulturen för unga kan
stärkas i vår region. Vi motsätter oss inte behovet av förändrat regelverk, men
det måste ske med en öppenhet och inkludera väntade effekter av förändringarna. Däremot vill vi inte se förändringar i syfte att helt eller delvis stänga ute
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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.
Vi vill se en utveckling av nämndens arbetssätt när det handlar om stöd till
ungdomsorganisationer. Vi välkomnar därför en grundlig genomlysning av
former för stöd till ungdomsorganisationernas regionala distriktsorganisationer.”
(mp) ledamoten Melin reserverade sig mot beslutet till
förmån för sitt förslag och yrkande och lät anteckna
följande särskilda uttalande till protokollet:

”Landstingsmajoriteten föreslår vissa förändringar i reglerna för stöd till ungdomsorganisationer. Miljöpartiet tycker det är positivt att reglerna med jämna
mellanrum ses över. Flera av förändringarna som nu föreslås står vi bakom.
Exempelvis är det positivt att åldersintervallet för stöd breddas till att också
inkludera sexåringar. Vi tycker också det är positivt att grundstödet höjs, då det
är en förbättring som tydligt gagnar de minsta organisationerna. Möjligtvis
skulle grundstödet kunnat ha höjts än mer än vad som nu föreslagits.
Dessa två förändringar är dock inte de stora reformerna i förslaget. Att inkludera 6-åringar är, om än positivt, så också en förändring med mycket marginella
konsekvenser, vilket också förvaltningen själva konstaterar. Nivån på grundstödet är vidare något som nämnden ska fastställa årligen, och kräver överhuvudtaget inga förändringar i reglerna i stort.
Poängen med förslaget är istället inskränkningen av bidragsreglerna så att 60%
av en organisations totala medlemsantal behöver vara inom åldersintervallet 625, mot tidigare 50%. Detta innebär att fyra ungdomsorganisationer som tidigare har fått stöd eller som sökt och som skulle få stöd med tidigare regler nu inte
längre uppfyller kraven. Detta innebär inte heller att fler organisationer kan få
del av stödet i framtiden, alla som uppfyller kravet på 60% i rätt åldersspann
uppfyller ju också kravet på 50%.
Ansvarigt landstingsråd har under landstingsfullmäktige och tidigare kulturnämnd motiverat den här förändringen med att det är samma procentsats som
gäller för statsbidrag till ungdomsorganisationer och att det skulle minska byråkratin för våra ungdomsorganisationer om reglerna är desamma. Ansvarigt
landstingsråd menade att detta idag krävs att ”mycket tid” läggs på ”byråkrati
och administrativt internt arbete” för att hantera detta. Nu är det ju dock så att
regionala distriktsorganisationer överhuvudtaget inte kan söka den typ av stöd
vars regler landstingsmajoriteten vill harmonisera med. För organisationsbidrag
från Ungdomsstyrelsen krävs aktiviteter i fem län, vilket utesluter distriktsorganisationer i Stockholms län. För de organisationer som söker bidrag genom
en större riksorganisation är det riksorganisationens medlemsantal procentuellt
i spannet 6-25 som är beslutsgrundande. Sammansättningen av medlemmar i
ett enskilt län är där en ickefråga.
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Landstingsmajoriteten lutar sig också mot den remiss som gick under kort tid i
somras, som de menar ger starkt stöd för förändringarna. Det är dock långt
ifrån sanningen. Av 46 remissorganisationer svarade endast åtta. Av dessa är
det bara två som tar upp den ändrade procentandelen och som specifikt ger det
sitt stöd, Stockholms Ungdom och Unga Forskare (där Unga Forskare skickat
in Stockholms Ungdoms remiss som sin egen). En organisation avstyrker förslaget och övriga säger inget om det eller konstaterar bara att det inte ger någon
konsekvens för den egna organisationen. Landstingsmajoriteten har vid flera
tillfällen, med anledningen av den svaga remissresponsen, tryckt på att Stockholms Ungdom representerar en stor andel av länets ungdomsorganisationer.
Stockholms Ungdom själva pekar dock på att de, med anledning av att remissen kom mitt i semestrarna, inte haft möjlighet att förankra remissen närmare
bland sina medlemsorganisationer. Remissen måste rimligtvis därför ses som
ett misslyckande, och kan inte ha mycket tyngd för beslutet.
Däremot säger flera ungdomsrepresentanter Miljöpartiet pratat med att de huvudsakligen är rädda för att fler större ungdomsorganisationer kommer in i
stödsystemet utan att mer pengar skjuts till. Exempelvis skulle SSCO, Stockholms Studentkårers Centralorganisation, bli en av systemets största organisationer, om de kommit in. Utan tillskjutna medel skulle det inneburit mindre
pengar för de organisationer som redan finns i systemet. Miljöpartiet håller helt
med om att det vore orimligt att på det sättet urholka ungdomsbidragsstödet.
Men det är lika orimligt att genomföra inskränkningar i reglerna bara för att
stänga fler organisationer ute. Det rimliga hade varit att tillskjuta mer pengar,
vilket också vore möjligt med Miljöpartiets budgetförslag. I nuvarande budget
urholkas dock stödet till ungdomsorganisationer, genom att stödet inte räknas
upp alls.
Till sist kan Miljöpartiet också konstatera att det är fel att ändra bidragsreglerna
efter att ansökan gått ut. Våra ungdomsorganisationer ska vid ansökan kunna se
vad som krävs för att uppfylla reglerna för bidrag, och planera sin verksamhet
på basis av detta. Att som nu, med några få månader kvar till nästa år, skriva
om spelreglerna för att ”fel” organisation ansökte, är inte ett arbetssätt som
borgar för kontinuitet och långsiktighet i våra ungdomsorganisationers planering. Det rimliga vore att låta ansökningarna för de organisationer som uppfyller nuvarande regler men som inte uppfyller de nya reglerna få stöd för 2012
baserat på nuvarande regler.
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De övergångsregler som majoriteten föreslår skiljer sig också från de övergångsregler som gäller på statlig nivå. Trots att det nya statliga regelverket trätt
i kraft redan i våras kommer de nya reglerna appliceras först vid ansökningar
för 2013, det vill säga först vid nästa års ansökningar. Vi kan konstatera att
landstingsmajoriteten uppenbarligen inte tycker att det är viktigt att harmonisera regelverken i detta avseende, trots att det just vid övergångar mellan olika
regelsystem kan vara extra svårt för ungdomsorganisationer att veta vad som
gäller och stor flexibilitet från de offentliga institutionerna då också blir extra
viktigt. ”
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Nya ansökningar om verksamhetsstöd som regional ungdomsorganisation 2012.
KUN 2011/494

Exp
Berörda

Utlåtande 2011-09-13.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att avslå Stockholms Studentkårers Centralorganisations (SSCO) ansökan (KUN 2011/338)
om verksamhetsstöd som regional ungdomsorganisation eftersom andelen barn och ungdomar 6-25 år är mindre än 60 %.
att avslå Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS) Östra distriktets ansökan (KUN 2011/358) om verksamhetsstöd
som regional ungdomsorganisation eftersom
andelen barn och ungdomar 6-25 år är mindre
än 60 %.
att godkänna att Salt Mittsverige (KUN
2011/360) uppfyller reglerna för verksamhetsstöd till regional ungdomsorganisation. Beslutet
gäller under förutsättning att förvaltningen
granskat och slutligen godkänt 2012 års ansökan.
Ledamoten Rasmus Törnblom (m) lämnade sammanträdet under denna paragraf och deltog inte i överläggning och beslut.
Följande yrkanden framställdes:
1

Ordförande Starbrink (fp), majoritetsledamöterna
Wessman (m), Bergmark (m), och Andersson (c)
samt tjänstgörande ersättaren Granlund (m), bifall
till beslut enligt förvaltningens förslag.

3

(s) ledamöterna Sladić , Fogelström och Johansson
Lindfors samt (mp) ledamoten Melin bifall till beslut
att godkänna att Salt Mittsverige (KUN
2011/360) uppfyller reglerna för verksamhetsstöd till regional ungdomsorganisation. Beslutet
gäller under förutsättning att förvaltningen

Sign.

22 (27)

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2011-09-20

§ 68

granskat och slutligen godkänt 2012 års ansökan.
att godkänna Stockholms Studentkårers Centralorganisations (SSCO) ansökan
(KUN 2011/338) och Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS) Östra distriktets ansökan (KUN 2011/358) om
verksamhetsstöd till regional ungdomsorganisation enligt de regler som gällde vid ansökningstillfället.
Ordförande ställde yrkandena mot varandra och fann
att kulturnämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag till beslut.
(s) ledamöterna Sladić, Fogelström och Johansson
Lindfors reserverade sig mot beslutet till förmån för
sitt förslag och yrkande och lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet:

”Stockholms Studentkårers Centralorganisations (SSCO) och Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS) Östra distriktet uppfyller idag
de krav som ställs på ansökande organisationer och har en omfattande verksamhet i Stockholms län.
SLL:s bidrag till ungdomsorganisationer syftar ytterst till att stödja engagemanget, möten och verksamheter. Vi försöker se till helheten – att systemet ska
hänga ihop och utgå från det övergripande syftet. Vi vill hantera sådana konkreta problem som ungdomsorganisationerna lyft fram som viktiga. Vi vill
också utforma ett system som stimulerar att många barn och ungdomar engageras i föreningslivet.
Med hänvisning till återremissyrkandet i ärende 8 vill vi därför att dessa ansökningar åter tas upp till diskussion då förfarandet kring dem inte kan anses
vara nöjaktigt. Vi anser inte att det är rimligt att regelverket förändras under
processens gång och ser därför inte att vi kan avslå ansökningarna på dessa
grunder.”
(mp) ledamoten Melin reserverade sig mot beslutet till
förmån för sitt förslag och yrkande och lät anteckna
följande särskilda uttalande till protokollet:

”Det är märkligt att ändra bidragsreglerna efter att ansökan gått ut. Våra ungdomsorganisationer ska vid ansökan kunna se vad som krävs för att uppfylla
reglerna för bidrag, och planera sin verksamhet på basis av detta. Att som nu,
med några få månader kvar till nästa år, skriva om spelreglerna för att ”fel”
organisation ansökte, är inte ett arbetssätt som borgar för kontinuitet och långSign.
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siktighet i våra ungdomsorganisationers planering. Det rimliga vore att låta
ansökningarna för de organisationer som uppfyller nuvarande regler men som
inte uppfyller de nya reglerna få stöd för 2012 baserat på nuvarande regler.”
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Projektstöd Kultur i Vården 2011
KUN 2011/492

Exp
Berörda

Utlåtande 2011-09-06.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 36 000
kronor.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 70

Konstprogram för Nya Karolinska Solna (NKS)
KUN 2007/431

Utlåtande 2011-09-12.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna konstprogrammet för Nya Karolinska Solna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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§ 71

Anslaget för Aktiva Åtgärder
KUN 2011/401

Ärendet utgår.
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§ 72

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde skall
äga rum den 1 november 2011.
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