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Sammanträdesdag

Tisdag den 1 november 2011

Sammanträdestid

kl 17.00 – 18.00

Sammanträdeslokal

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Sammanträdets art

Kulturnämnden

Beslutande

Anna Starbrink (fp), ordförande
Rickard Wessman (m), 1:e vice ordförande
Rasmus Törnblom (m)
Leif Bergmark (m)
Bosse Andersson (c)

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)

Johnny Nadérus (s)
Laila Fröberg (mp)

Övriga

Eva Hedenström
Lisbeth Olsson, t o m § 80
Hans Ullström
Göran Rosander

Hanna Svensson, t o m § 82
Alexandra Lindmark

Justering

2011-11-02

Ordförande
Anna Starbrink
Justerare
Gizela Sladić
Vid protokollet
Göran Rosander
Justeringen anslagen
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§ 73

§ 73 - 75

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande
och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 74

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 2011-09-20
justerats 2011-09-21.
§ 75

Anmälningsärenden för kännedom

Enligt anmälningslista 2011-10-19 anmäldes följande
ärenden för kännedom:
Beslut fattade med stöd av kulturnämndens delegation:
Ärende

Beslutsnr

Beslutande

Datum för beslut

Beslut angående utförande av konstnärlig
gestaltning för Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, ”Framtidens Vårdavdelning”, byggnad M2.1, plan 6 och 7

83/2011

Göran Rosan- 2011-09-20
der

Förvaltningschefens deltagande i SKL:s kul- 84/2011
turkonferens i Visby den 10 – 11 oktober
2011

Anna Starbrink

Kassation av landstingsägd konst

85/2011

Göran Rosan- 2011-09-23
der

Donation av konstverk av Lasse Persson

86/2011

Göran Rosan- 2011-10-06
der

Övriga ärenden för kännedom:
Avtal rörande deposition av konstverk vid Stuvsta vårdcentral AB
Utbildningsdag om kultur- och idrottspolitik 21 november för politiker i kultur- och fritidsnämnder på kommunal och regional nivå.

Sign.
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§ 76

§ 76

Kulturnämndens kvartalsrapport september
2011
KUN 2011/391

Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

Utlåtande 2011-10-25.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att omfördela ej utnyttjade medel i 2011 års
budget i enlighet med förvaltningens förslag,
att uppdra åt förvaltningschefen att göra erforderliga budgetändringar med anledning av föreliggande beslut,
att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om
fördelning av 400 000 tkr i utökat stöd till
scenkonst 2011/2012 och delge kulturnämnden
besluten,
att fastställa kulturnämndens kvartalsrapport
för september 2011 enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 77

§ 77

Rapport rörande möjligheten och effekterna av
att flytta länshemslöjdskonsulentverksamheten
från kulturförvaltningen till Länsmuseet
KUN 2011/462

Exp
Berörda

Utlåtande 2011-10-25.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna förvaltningens rapport rörande
möjligheterna till och effekterna av att flytta
länshemslöjdskonsulenterna från kulturförvaltningen till Länsmuseet.
Följande yrkanden framställdes:
1

Ordförande Starbrink (fp), majoritetsledamöterna
Wessman (m), Törnblom (m), Bergmark (m), och
Andersson (c), bifall till beslut enligt förvaltningens
förslag samt
att i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut
i budget 2012, ”Landstinget ska inte producera
verksamhet i egen regi, utan all kulturproducerande verksamhet bör vara driven i extern regi”,
ge förvaltningen i uppdrag att överföra huvudmannaskapet för länshemslöjskonsulenterna
från kulturförvaltningen till Stockholms läns
museum, i syfte att finna en långsiktig lösning
för hemslöjdsverksamheten samt renodla kulturförvaltningens roll.
att vidta nödvändiga juridiska och praktiska åtgärder med anledning av detta beslut .

2

(s) ledamöterna Sladić , Fogelström och Johansson
Lindfors samt (mp) ledamoten Melin bifall till beslut
att bordlägga ärendet

Kulturnämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Sign.

6 (12)
PROTOKOLL
2011-11-01

Kulturnämnden

§ 78

§ 78

Anslaget för Aktiva åtgärder 2011
KUN 2011/401

Utlåtande 2011-09-13.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna föreliggande budget för anslaget
Aktiva Åtgärder 2011.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 79

§ 79

Kartläggning samt förbättringsförslag för
konstenheten på kulturförvaltningen
KUN 2011/549

Utlåtande 2011-10-24.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna framtida organisation, arbetsformer och arbetsprocesser för kulturförvaltningens konstenhet i enlighet med förvaltningens
tjänsteutlåtande
att uppdra åt förvaltningen att i december 2011
föreslå kulturnämnden ändringar i nämndens
beslutsordning i enlighet med den ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän som
beskrivs i förvaltningens tjänsteutlåtande.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 80

§ 80

Verksamhetsplan för länshemslöjdskonsulenterna 2012
KUN 2011/543

Exp
Nämnden för
hemslöjdsfrågor

Utlåtande 2011-10-25.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att länshemslöjdskonsulenterna inleder samverkan med motsvarande funktioner i Sörmlands län, Västmanlands län och Örebro län i
enlighet med projektplan,
att fastställa verksamhetsplan för länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län 2012 i enlighet med förslagsskrivelse och inge planen till
Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 81

§ 81

Avtal mellan Stockholms läns landsting och
Stockholms Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011 – 2014
KUN 2011/472

Exp
Landstingsstyrelsen

Utlåtande 2011-10-27.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att föreslå landstingsstyrelsen att godkänna avtal mellan Stockholms läns landsting och
Stockholms konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011 – 2014,
enligt kulturförvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Sign.
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§ 82

§ 82

Framställan från Stockholms läns Blåsarsymfoniker om förskott på 2012 års verksamhetsstöd
KUN 2011/524

Exp
Stockholms läns
Blåsarsymfoniker

Utlåtande 2011-10-24.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att medge Stockholms läns Blåsarsymfoniker ett
förskott på 3 000 000 kr på 2012 års verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet,
att fastställa slutligt verksamhetsstöd 2012 till
Stockholms läns Blåsarsymfoniker i samband
med att övriga ansökningar om verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet prövas.
På förslag från ordförande Starbrink (fp), majoritetsledamöterna Wessman (m), Törnblom (m), Bergmark
(m) och Andersson (c) och med stöd av ledamöterna
Sladić (s), Fogelström (s), Johansson Lindfors (s) och
Melin (mp) beslutade kulturnämnden i enlighet med
förvaltningens förslag samt
att uppmana Stockholms läns Blåsarsymfoniker
att ta fram en åtgärdsplan för att undvika framtida förskottsbehov.

Sign.
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§ 83

§ 83

Kulturnämndens sammanträdestider 2012
KUN 2011/577

Utlåtande 2011-10-25.
Kulturförvaltningen förslår kulturnämnden besluta
att fastställa sammanträdestider för kulturnämnden enligt följande:
- måndagen den 13 februari
- måndagen den 19 mars
- måndagen den 23 april
- tisdagen den 15 maj
- tisdagen den 21 augusti
- tisdagen den 25 september
- tisdagen den 20 november.
att sammanträdet normalt börjar kl 17:00.
Kulturnämnden beslutade fastställa följande sammanträdestider:
- onsdagen den 15 februari
- tisdagen den 20 mars
- tisdagen den 24 april
- tisdagen den 15 maj
- tisdagen den 21 augusti
- tisdagen den 25 september
- tisdagen den 20 november.
Alla sammanträden börjar kl 17.00 utom den 20 mars
då sammanträdet börjar kl 09.00.
Ordförande meddelade också att en studieresa till Helsingfors planeras för kulturnämnden den 31 maj – 1
juni, bl a med anledning av att 2012 är design-år i Finland.
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§ 84

§ 84

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde blir
den 14 december 2011. Sammanträdet äger rum i
Stockholms Konserthus och kulturnämnden får information om konserthusets verksamhet och möjlighet att
lyssna till en konsert efter sammanträdet kl 19.00.

Sign.

