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§ 16

§ 16

Val av protokolljusterare

Kultur- och utbildningsnämnden beslöt att uppdra åt ordföranden och 2:e vice ordföranden att justera protokollet.
§ 17

Anmälan av protokolljustering

Punkten utgår.
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Exp

§ 18

Slutlig budget för kultur- och utbildningsnämnden 2006
med plan för 2007 och 2008
KUN 2005/434
Slutlig budget för kultur- och utbildningsnämnden 2006
med plan för 2007 och 2008.

Landstingsstyrelsen
Utlåtande den 8 januari 2006. Bordlagt ärende 2006-01-17.
Kultur- och utbildningsnämndens föreslås besluta
att fastställa inriktningsmål för 2006 i enlighet
med förvaltningens förslag
att i övrigt fastställa slutlig budget för kultur- och
utbildningsnämnden 2006 med plan för 2007 och
2008 enligt förvaltningens förslag
att begära dispens hos landstingsstyrelsen från
kravet att all verksamhet skall vara miljöcertifierad senast den 1 juli 2006
att uppdra åt förvaltningschefen att under 2006
korrigera budgeten genom att fördela avsatta medel för avtalsenliga löneökningar
att fastställa grundstödet till regionala ungdomsorganisationer till 250 000 kr per organisation
2006
att uppdra åt förvaltningschefen att på grundval av
beslutad budget besluta om stöd till de regionala
kvinnoförbunden och invandrarorganisationerna
2006 och delge kultur- och utbildningsnämnden
beslutet
att uppdra åt förvaltningschefen att inge erforderliga handlingar för ansökan om statligt stöd 2007
för Länsmusiken, Länsdanskonsulenten, den Regionala konsulenten för mångkultur samt Resurscentret för film och rörlig bild.
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Följande yrkanden framställdes.
1

Ordföranden Parkdal (s), ledamöterna Wattsgård (v),
C Nilsson (s), Johansson (s) och Larsson (mp), bifall till beslut i enlighet med förvaltningens förslag samt
att förvaltningen ges i uppdrag enligt följande
I landstingets budget utläses att Landstinget skall utveckla
jämställdhetspolitiken så att det genomsyrar alla verksamheter. Kulturnämnden skall arbeta aktivt för att utjämna
skillnaderna av deltagande och utövande av kultur och
föreningsverksamhet, såväl mellan socioekonomiska grupper som kvinnor och män, flickor och pojkar. Jämställdhet
och rättvisefrågor skall alltid vägas in vid beslut.
Förvaltningen ges således i uppdrag
att ovanstående ställningstagande för integration, rättvisetänkande och jämställdhet skall alltid beaktas vid
fördelning av kulturstöd 2006
att intentionerna med mångkulturåret skall även de
beaktas vid fördelning av stöd under 2006
att vid fördelning av scenkonst avsätta 700 000 kr att
fördelas till stöd för vuxenteater
att återkomma till nämnden med förslag till hur kunskapen om nämndens omfattande och breda verksamhet skall komma länets invånare till del och kännedom
sam redovisning av kostnader och tidsplan för denna
marknadsföring av nämndens verksamhet.

2

(fp)-ledamöterna Ekdahl Wästberg och Ifvarsson, bifall till
beslut
att bifalla folkpartiets förslag till budget för 2006
samt
att Stockholms konserthus verksamhet garanteras
genom att avtala om verksamhetsbidrag med längre ekonomisk framförhållning. Verksamhetsbidraget uppräknas årligen med 3 procent
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att förvaltningen ges i uppdrag att utreda en subvention till skolelever i form av en Kulturcheck
att varje kulturinstitution ska uppmanas att se om
sitt hus på intäktssidan för att öka inslaget av
sponsorer, avgifter, reklam etc
att i övrigt hänvisa till folkpartiets förslag till budget för 2005 där anslaget till kulturnämnden höjs
med 10 miljoner kronor i förhållande till majoritetens budget
att verka för att öka anslagen till studieförbund
och folkhögskolor
att därutöver anföra följande:
”I tre år har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet
genomdrivit stora besparingar på kulturområdet i landstinget.
En nedskärning med 18 miljoner kronor var bland det första
som hände året 2004. Sedan följde nedläggning av Medicinhistoriska museet, kulturnämnden fick en anställd cirkus, en rad
frågetecken om hur konsten skulle finansieras uppstod, blåsarsymfonikerna fick nedskurna anslag och musikerna tvingades
spela på deltid, anslagen till studieförbunden skars ned med 12
procent, exemplen är många på majoritetens nedskärningspolitik.
Ansvaret utan anslaget var mantrat förra årets budget. Då överfördes nämligen miljonverksamheter till kulturnämnden utan att
vara finansierade. I praktiken innebar det givetvis besparingar
på övriga kulturanslag. I runda tal om cirka 4 miljoner kronor.
Totalt har omkring 22 miljoner kronor sparats bort genom nedskärningar och hopslagning av verksamheter i Kulturnämnden.
Den stora satsningen på 19 miljoner kronor (18 593 000 kronor
om man ska vara noga) som nu aviseras är alltså i själva verket
fortfarande en nedskärning om tre miljoner från början av mandatperioden. Anledning till att den faktiska summan för anslaget
till Kultur- och utbildningsnämnden är högre än jämfört med
2003 beror på att de båda naturbruksskolornas anslag lagts till
nämndens budget. Men någon ökning till kulturdelen av nämndens budget föreligger ej.
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Länsfilmen har blivit ett flaggskepp utan vind i seglen. Projektet har mycket kompetent personal, men saknar den nödvändiga
vardagliga kopplingen till den professionella världen utanför
kulturförvaltningen.
Stipendier som har dragits in under två år återkommer nu, föga
förvånande, i lagom tid inför valrörelsen. Dock ej i samma omfattning som tidigare.
Den här mandatperioden är förlorade år för kulturen.
Från folkpartiets sida har vi under mandatperioden 1998-2002
liksom i våra budgetförslag för åren 2002-2006 anslaget mer
pengar till kulturen och slagits för att freda denna sektor från
besparingar.
Det finns klara kopplingar mellan ett vitalt och nyskapande kulturliv och den ekonomiska tillväxten. Kultursatsningar går även
att se ur ett kortsiktigt perspektiv. Och dessutom ur ett regionalt
perspektiv. Kultur- och även idrottsevenemangen – hänger
samman med marknadsföringen av Stockholmsregionen. Det
finns också en positiv affärsmässig effekt av besökare och evenemang i Stockholms län. Som ett exempel kan nämnas att den
ekonomiska nyttan av evenemang i Globen uppskattas till 600
miljoner kronor per år. Utomstående besökare konsumerar varor och tjänster vid sina besök. Det skapar jobb i länet och skatteinkomster för landstinget.
Kulturlivet kan i viss utsträckning fungera på de villkor som
marknaden skapar, men kultur enbart utlämnad till marknadens
krafter blir fattig. Opera, symfonisk musik, balett, dramakonstens klassiker, museala utställningar, svensk kvalitetsfilm, Kulturskola, folkbildningsverksamhet eller bibliotek kan inte överleva med bara kommersiella intäkter.
Ett rikt kulturliv är en viktig tillväxtfaktor. Särskild vikt bör
läggas vid att utreda möjligheterna till samverkan mellan olika
aktörer inom kultursektorn. Gemensam marknadsföring och ett
utökat samarbete mellan länets kultur- och fritidsaktörer kan
skapa positiva synergieffekter. Kulturnämnden samt Regionoch Trafikplanenämnden bör se över olika möjligheter att samverka för att lyfta fram länets kulturliv för såväl invånare som
tillfälliga besökare.
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Barn och ungdomar
Verksamhet för barn och unga skall ha hög prioritet. Det är viktigt att så tidigt som möjligt ge barnen en naturlig relation till
kulturen. Genom samarbete mellan skolor och länets kulturproducenter skall ett mångsidigt kulturutbud av god kvalitet erbjudas den unga generationen.
Kultur i vården
En mänsklig vård består av både fysisk rehabilitering och psykiskt välbefinnande i en varm ombonad miljö med stimulans för
själen. Det utbud som landstinget erbjuder genom projektet
Kultur i vården ska fortsätta att utvecklas. Kultur i vården är en
viktig del av tillfrisknandet, och bidrar till ökat välbefinnande
även för långtidssjuka och för människor med olika former av
handikapp.
Ökad tillgänglighet till kulturen
Personer med olika former av funktionshinder skall ges möjlighet att ta del av kulturlivet. Idag är många kulturlokaler inte
lämpade för funktionshindrade och personer med allergier kan
inte besöka vissa kulturevenemang. Kulturnämnden skall aktivt
arbeta för att tillgängligheten ökar. Kulturnämnden bör också, i
kraft av stor bidragsgivare, ställa högre krav på de institutioner
som får ekonomiskt stöd av nämnden att öka tillgängligheten
till sina lokaler.
Film, media och dans
Film och media präglar barns och ungdomars tillvaro i allt högre grad. Filmen som uttrycksmedel är viktig. Det är viktigt att
barn och unga ges möjlighet att se bra filmer och får större kunskap om film och media.
Kulturnämnden måste slå vakt om Stockholmsregionen som
motor i ett dynamiskt filmskapande, så är det inte nu då stora
delar av filmproduktionen flyttat till andra delar av landet.
Att slå vakt om och utveckla länsuppdraget i filmresurscentret
är den mest angelägna delen. Satsningen på barn och unga är en
förutsättning för att vi i framtiden skall kunna få duktiga filmare
som kan delta i utvecklandet av filmområdet som helhet.
Förslaget om att tillföra resurscentrum ett produktionscenter för
film är en intressant tanke som dock måste utredas innan beslut
fattas. En noggrann genomgång av ekonomiska åtaganden måste göras.
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Likaså bör utredas vilka kommuner som är beredda att samverka och på vilket sätt. Filmproduktion kan bli en katalysator för
positiva tillväxteffekter i länet och därmed också vara samhällsekonomiskt lönsam.
Dans som konstform är starkt eftersatt i vårt län och i Sverige.
För många barn är dansens rytm vägen till en positiv kroppskännedom och självuppfattning, vilket är själva grunden för en
god psykisk hälsa. Genom att utveckla dansen som konstart kan
man ge många människor en egen upplevelse av dans, samtidigt
som intresset för dans som konstform kan ökas.
Länsuppdragen
Landstinget stöder sju olika länsuppdrag där barn och ungdomar är en viktig målgrupp.
Länsuppdragens verksamhet skall tryggas och utvecklas och bidragens tyngdpunkt fokuseras på barn- och ungdomsverksamhet.
Speciella satsningar bör även göras för att motverka utanförskap, det är viktigt att kunna integrera infödda och invandrade
svenskars kulturer. För att öka förståelsen för varandra måste vi
lyfta fram grupper med olika bakgrund och bereda utrymme i
det offentliga rummet, särskilda satsningar gör under mångkulturåret 2006. Det är viktigt att skapa mötesplatser som Mångkulturellt centrum som i samarbete mellan kommun, skola och
invånare skapar ett gemensamt allaktivitetshus.
Konst
Landstinget har landets näst största konstsamling med cirka 80
000 konstverk. 2 procent av budgeten för all ny- och ombyggnation inom ramen för landstingets verksamhet skall reserveras
för konstnärlig utsmyckning. Konsten finns främst i lokaler
inom sjukvården till nytta för patienter, personal och besökande. Vetenskaplig forskning visar konstens stora betydelse inom
vården och dess förmåga att stimulera läkeprocessen.
Landstingets konstverk behöver regelbunden översyn och kontroll. Inventeringen som pågår ska ha till uppgift att redovisa
var olika konstverk finns och se till att vården av dem tillgodoses. Det är viktigt att konstsamlingen förvaltas väl och kontinuerligt förnyas. Kulturnämnden har ett övergripande ansvar för
konstsamlingen medan Konstnämnden står för anskaffning av
ny konst.
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Musik
Konserthusets verksamhet bör tryggas och utvecklas. Konserthuset och dess verksamhet utgör en av grundstenarna i Stockholms läns kulturliv. En framgångsrik verksamhet bygger på ett
utbud av god kvalitet vilket i sin tur ställer krav på ekonomisk
framförhållning. Detta behov bör respekteras genom att budgetera en garanterad bidragssumma som anges för en fyraårsperiod istället för som nu för endast ett år i taget.
Efter tre år av stora sparbeting – de största av alla landstingsfinansierade verksamheter – föreslår majoriteten nu en uppräkning av bidraget till Konserthuset med 5 miljoner kronor. Folkpartiet godtar ökningen för 2006. Fortfarande kvarstår dock majoritetens orimliga kortsynthet i anslagsgivningen. Folkpartiet
menar att landstinget redan nu ska besluta att verksamhetsbidraget åren därefter ska uppräknas med 3 procent per år.
Konserthusets utåtriktade verksamhet och intensifierade samarbete med länets kommuner bör få fortsatt stöd och uppmuntran.
Kulturcheck
Många av länets ungdomar har aldrig besökt en klassisk musikkonsert, gått på opera eller på teater. Under verksamhetsåret utreds möjligheterna att inleda ett nytt riktat ungdomsprojekt vars
syfte är att uppmuntra de unga att aktivt ta del av länsinstitutionernas kulturutbud.
Kulturnämnden kunde årligen utse en av länets kommuner som
målgrupp för det riktade ungdomsstödet och tilldela samtliga
elever i årskurs 8 en kulturcheck som kan användas för ett subventionerat (50 procent) besök på exempelvis Konserthuset eller Folkoperan.”
Efter framställda propositioner på bifall till gjorda yrkanden
fann ordföranden att propositionen på hennes yrkande i enlighet
med majoritetsledamöternas förslag, vara med övervägande ja
besvarad.
Kultur- och utbildningsnämnden hade sålunda beslutat
att fastställa inriktningsmål för 2006 i enlighet
med förvaltningens förslag
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att i övrigt fastställa slutlig budget för kultur- och
utbildningsnämnden 2006 med plan för 2007 och
2008 enligt förvaltningens förslag
att begära dispens hos landstingsstyrelsen från
kravet att all verksamhet skall vara miljöcertifierad senast den 1 juli 2006
att uppdra åt förvaltningschefen att under 2006
korrigera budgeten genom att fördela avsatta medel för avtalsenliga löneökningar
att fastställa grundstödet till regionala ungdomsorganisationer till 250 000 kr per organisation
2006
att uppdra åt förvaltningschefen att på grundval av
beslutad budget besluta om stöd till de regionala
kvinnoförbunden och invandrarorganisationerna
2006 och delge kultur- och utbildningsnämnden
beslutet
att uppdra åt förvaltningschefen att inge erforderliga handlingar för ansökan om statligt stöd 2007
för Länsmusiken, Länsdanskonsulenten, den Regionala konsulenten för mångkultur samt Resurscentret för film och rörlig bild.
att nedanstående ställningstagande för integration,
rättvisetänkande och jämställdhet skall alltid beaktas vid fördelning av kulturstöd 2006
”I landstingets budget utläses att landstinget skall
utveckla jämställdhetspolitiken så att det genomsyrar alla verksamheter. Kulturnämnden skall arbeta aktivt för att utjämna skillnaderna av deltagande och utövande av kultur och föreningsverksamhet, såväl mellan socioekonomiska grupper
som kvinnor och män, flickor och pojkar. Jämställdhet och rättvisefrågor skall alltid vägas in vid
beslut.”
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att intentionerna med mångkulturåret skall även
de beaktas vid fördelning av stöd under 2006
att vid fördelning av scenkonst avsätta 700 000 kr
att fördelas till stöd för vuxenteater
att återkomma till nämnden med förslag till hur
kunskapen om nämndens omfattande och breda
verksamhet skall komma länets invånare till del
och kännedom samt redovisning av kostnader och
tidsplan för denna marknadsföring av nämndens
verksamhet.
(fp)-ledamöterna Ekdahl Wästberg och Ifvarsson reserverade
sig till förmån för sitt förslag och yrkande.
(m)-ledamoten Watz deltog ej i beslutet och lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet.
”Vi deltar ej med hänvisning till vårt äskande i moderaternas
allmänna budgetmotion för år 2006 i vilken vi prioriterar sjukvård framför landstingsdriven kulturverksamhet. Den verksamhet vi vill ha kvar inom landstingets kultursektor är konst och
kultur i vården som utgör en länk i patientens tillfrisknande
samt en allmän omsorg om landstingets kulturarv.”
(kd)-ledamoten Lunnergård deltog ej i beslutet och lät anteckna
följande särskilda uttalande till protokollet.
”Kristdemokraterna deltar inte i beslutet med hänvisning till
vårt budgetförslag för 2006.”
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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Projekt i anslutning till Mångkulturåret 2006
KUN 2005/687

Exp

Projekt i anslutning till Mångkulturåret 2006.

Berörda

Utlåtande den 10 januari 2006.
Bordlagt ärende den 17 januari 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att bevilja stöd för projekt i anslutning till Mångkulturåret 2006 till
Stockholms läns museum
Folkoperan
Danscentrum
Danscentrum
Mångkulturellt Centrum
Länsmusiken i Stockholm
Internationella biblioteket
Länshemsslöjdskonsulenterna

875 000 kr
375 000 kr
200 000 kr
25 000 kr
200 000 kr
175 000 kr
75 000 kr
75 000 kr

KUN 2006/12
KUN 2006/13
KUN 2006/14
KUN 2006/15
KUN 2006/16
KUN 2006/17
KUN 2006/18
KUN 2006/19

att avslå ansökningarna från
Regionbiblioteket i Stockholm
Regionbiblioteket i Stockholm
Regionbiblioteket i Stockholm
Länshemslöjdskonsulenterna

KUN 2006/21
KUN 2006/22
KUN 2006/23
KUN 2006/20

Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt vidare, på ordförandens förslag,
att förvaltningen får i uppdrag att informera sökanden som fått avslag att de kan söka kulturstödsanslag.
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(m)-ledamoten Watz deltog ej i beslutet och lät anteckna
följande särskilda uttalande till protokollet.
”Vi deltar ej med hänvisning till vårt äskande i moderaternas allmänna budgetmotion för år 2006 i vilken vi prioriterar sjukvård framför landstingsdriven kulturverksamhet.”
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Kulturstöd 2006
KUN 2005/738

Exp

Kulturstöd 2006.

Berörda

Utlåtanden den 9 januari 2006.
Bordlagt ärenden den 17 januari 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att bevilja
Bildkonst
829 000 kronor
CRAC (Creative Room for Art &
Computing)/SKODK
Grafiska Sällskapet *
Index the Swedish Contemporary Art
Foundation *
Skulpturens Hus *
Stiftelsen Färgfabriken *
Stiftelsen INUTI *
Stiftelsen Tensta Konsthall *

75 000 kr

KUN 2005/738

25 000 kr
138 000 kr

KUN 2005/755
KUN 2005/756

115 000 kr
276 000 kr
100 000 kr
100 000 kr

KUN 2005/779
KUN 2005/781
KUN 2005/783
KUN 2005/788

Dans
269 000 kronor
Transforma
Föreningen RERE/C Tingskogs
Folkkulturcentrum/På Egna Ben *

25 000 kr
60 000 kr
184 000 kr

KUN 2005/699
KUN 2005/700
KUN 2005/743

Film
325 000 kronor
CinemAfrica
Föreningen Popcorn
Tempo Dokumentärfestival *

50 000 kr
75 000 kr
200 000 kr

KUN 2005/735
KUN 2005/750
KUN 2005/796

Foto
130 000 kronor
Föreningen Stockholms fotofestival
Galleri Kontrast

70 000 kr
60 000 kr

KUN 2005/694
KUN 2005/754

Kulturhistoria
486 000 kronor
Studieförbundet Vuxenskolan
Föreningen Skärgårdsmuseet *
Stiftelsen Hobby- och leksaksmuseum *

75 000 kr
25 000 kr
60 000 kr

KUN 2005/695
KUN 2005/751
KUN 2005/782
Stockholms läns landsting
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Stiftelsen KA Almgrens Sidenväveri AB *
Vansta Trädgård/AB Kulturmäklarna

276 000 kr
50 000 kr

KUN 2005/784
KUN 2005/799

Litteratur
214 000 kronor
Författarcentrum Öst
Föreningen 00 Tal Evenemang *

30 000 kr
184 000 kr

KUN 2005/704
KUN 2005/747

138 000 kr
40 000 kr
100 000 kr
70 000 kr

KUN 2005/733
KUN 2005/741
KUN 2005/746
KUN 2005/752

230 000 kr
460 000 kr

KUN 2005/776
KUN 2005/777

50 000 kr

KUN 2005/780

80 000 kr
50 000 kr
70 000 kr
250 000 kr

KUN 2005/734
KUN 2005/744
KUN 2005/753
KUN 2005/757

Musik
1 038 000 kronor
Antroposofiska sällskapet *
Farhang Föreningen
Fylkingen *
Föreningen Stockholm Early Music
Festival (SEMF)
Re:orient, ideell förening *
Selam *
Teater
50 000 kronor
Sommarteater i Mälardalen/Dramateatern
Ek. förening
Övrigt
450 000 kronor
Barnens Underjordiska Scen BUS *
Forum Kvinnor och Handikapp *
Föreningen ZINGO
Intercult Produktions Ek. förening *
(* fått verksamhetsstöd 2005)
TOTALT

3 791 000 kr

att avslå ansökningarna från
Bildkonst
Association for Temporary Art
Grafiska Sällskapet
Marabouparken
Mossutställningar
SKR Sveriges Konstföreningars Riksförbund Sthlms län
Svenska konstnärers förening SKF

KUN 2005/693
KUN 2005/706
KUN 2005/767
KUN 2005/769
KUN 2005/778
KUN 2005/791

Dans
Once Upon a Time
CORE
Claire Parsons co

KUN 2005/707
KUN 2005/708
KUN 2005/710
Stockholms läns landsting
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Claire Parsons co
Föreningen Breakfast Club
D.O.P. (D.O Projekt)
Kulturmaskinen/reich+Szyber
Malin Hellkvist Sellén Produktioner
Moose Dance Company
Stiftelsen Moderna Dansteatern

KUN 2005/711
KUN 2005/725
KUN 2005/739
KUN 2005/764
KUN 2005/766
KUN 2005/768
KUN 2005/787

Film
Kulturföreningen Matteus 25
Fribergs Film & Teater
Filmcentrum Stockholm

KUN 2005/679
KUN 2005/683
KUN 2005/742

Konsthantverk/Formgivning
Lekrådet
Konsthantverkarnas förening

KUN 2005/684
KUN 2005/761

Kulturhistoria
Stockholms läns hembygdsförbund
Zigenska Kulturhistoriska föreningen
Föreningen Helmis Vänner

KUN 2005/685
KUN 2005/705
KUN 2005/749

Litteratur
Stockholm Läser
Föreningen för Afrikansk kultur och litteratur
Judiska biblioteket
Tidskriftverkstaden i Öst

KUN 2005/646
KUN 2005/748
KUN 2005/758
KUN 2005/797

Musik
Evterpe - Kvinnor i musik – Stockholm
Kulturföreningen Fouetté
Kantele- och Kalevala Vänner
Stockholm International Jazz & Blues festival
Academus AB
Cornelis Vreeswijksällskapet
Dea Music
FRIM Föreningen för fri improviserad musik
Kammarmusikföreningen ICTUS Stockholm
Kammarmusikföreningen Musica Mobile
Kulturföreningen Vibbarna
Kulturskolan i Stockholm enhet Kungsholmen
Musikföreningen Lilith Eve
Musikvalvet

KUN 2005/680
KUN 2005/692
KUN 2005/714
KUN 2005/724
KUN 2005/726
KUN 2005/737
KUN 2005/740
KUN 2005/745
KUN 2005/759
KUN 2005/760
KUN 2005/763
KUN 2005/765
KUN 2005/770
KUN 2005/771
Stockholms läns landsting
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Stockholms Universitetsorkester

KUN 2005/790

Musikteater
Opera Vox
Teater i Haga
Unga Örnars Stockholmsdistrikt

KUN 2005/774
KUN 2005/793
KUN 2005/798

Teater
Teater Bambino
Frilansteatern
Arabica
Arabica
Mårten Hedmans Teater
Lumor
Kiss my art Stockholm
Clowner utan Gränser
Mårten Hedmans Teater
Oden teatern
Picknickteatern
Teater De Vill
Teater Nostra
Teater Scenario

KUN 2005/682
KUN 2005/688
KUN 2005/690
KUN 2005/691
KUN 2005/701
KUN 2005/709
KUN 2005/712
KUN 2005/736
KUN 2005/772
KUN 2005/773
KUN 2005/775
KUN 2005/792
KUN 2005/794
KUN 2005/795

Övrigt
Bang Stockholms universitet
Mångfald och Inflytande
TA Teateralliansen AB
Komhunes Kulturförening
Kulturföreningen AFROART
Stiftelsen Kvinnoforum/Xist Tjejforum
Stockholm stad och läns Hem och Skola region

KUN 2005/689
KUN 2005/696
KUN 2005/697
KUN 2005/698
KUN 2005/762
KUN 2005/785
KUN 2005/789

att villkora beviljade kulturstöd enligt följande:
Om verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan skall kultur- och utbildningsförvaltningen underrättas. Ändringar kan innebära att hela
eller del av stödet skall återbetalas till kultur- och utbildningsnämnden.
Beviljat kulturstöd redovisas senast två månader efter avslutat
projekt. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet
komma att återkrävas av kultur- och utbildningsnämnden. ReStockholms läns landsting
Sign:

PROTOKOLL

19(24)

2006-01-20

§ 20

dovisning görs på kultur- och utbildningsförvaltningens blankett. Mottagare av ekonomiskt stöd som överstiger 2,5 prisbasbelopp (år 2006 utgör 2,5 prisbasbelopp 99 250 kr) skall lämna
ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller
godkänd revisor.
Följande yrkanden framställdes.
1 Ordföranden Parkdal (s), ledamöterna Wattsgård (v), C Nilsson (s),
Johansson (s) och Larsson (mp) yrkar bifall till beslut av följande,
och då enligt beslut § 139 i nämnden 2005-12-06, att kultur- och utbildningsnämnden hade för avsikt att i januari komma med kompletteringar,
att bevilja verksamhetsstöd för 2006 även till
Kulturhuset i Järna
Selam
Intercult

350 000 kr
500 000 kr
300 000 kr

att till följande organisationer som erhöll verksamhetsstöd 2005 12 06 ytterligare bevilja

Mångkulturcentrum
100 000 kr
Länsbildningsförbundet 25 000 kr
Hembygdsförbundet
25 000 kr
KKV
60 000 kr
Läns och Riks nytt
100 000 kr
SUS
100 000 kr
att till CinemAfrica bevilja 70 000 kr (KUN 2005/735)
att i övrigt bifalla förvaltningens förslag till beslut
att förvaltningen och nämnden vid vidare fördelning av kulturstöd
vid kommande nämnder, skall beakta de inriktningsmål som finns i
majoritetens skrivelse till ärende 10 budget för 2006. Då denna inriktning ej beaktats vid prövningen av dagens ärende återemitteras
avslagsärendena för ny beredning till marsnämnden.
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(fp)-ledamöterna Ekdahl Wästberg och Ifvarsson, bifall till beslut i enlighet med förvaltningens förslag och med följande särskilda uttalande.
” Mot bakgrund av att folkpartiet i sitt budgetförslag har prioriterat mer pengar till kulturen i Stockholms län vill vi i detta
sammanhang påpeka att fler intressanta grupper och projekt
kunde ha fått stöd. Som exempel kan nämnas Clowner utan
gränser, Teater i Haga och Skulpturens hus skulle kunna få utökat stöd. Stockholms län satsar näst minst pengar per invånare
på kultur. I detta beslut syns tydligt vilken gedigen och bra
verksamhet som skulle kunna ha fått stöd.”

3

(kd)-ledamoten Lunnergård, bifall till beslut i enlighet med förvaltningens förslag.
Ordförande ställde först yrkandet från (fp)-ledamöterna Ekdahl
Wästberg och Ifvarsson under proposition, och fann därvid att
nämnden beslutat att avslå detta.
Ordföranden ställde därefter yrkandet från (kd)-ledamoten Lunnergård under proposition, och fann därvid att nämnden beslutat
att avslå även detta.
Ordföranden ställde slutligen under proposition sitt yrkande i
enlighet med majoritetsledamöternas förslag under proposition,
och fann därvid att nämnden beslutat att bifalla detta.
Kultur- och utbildningsnämnden hade sålunda beslutat
att bevilja kulturstöd till

Bildkonst
829 000 kronor
CRAC (Creative Room for Art &
Computing)/SKODK
Grafiska Sällskapet *
Index the Swedish Contemporary Art
Foundation *
Skulpturens Hus *
Stiftelsen Färgfabriken *
Stiftelsen INUTI *
Stiftelsen Tensta Konsthall *

75 000 kr

KUN 2005/738

25 000 kr
138 000 kr

KUN 2005/755
KUN 2005/756

115 000 kr
276 000 kr
100 000 kr
100 000 kr

KUN 2005/779
KUN 2005/781
KUN 2005/783
KUN 2005/788
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Dans
269 000 kronor
Transforma
Föreningen RERE/C Tingskogs
Folkkulturcentrum/På Egna Ben *

25 000 kr
60 000 kr
184 000 kr

KUN 2005/699
KUN 2005/700
KUN 2005/743

Film
345 000 kronor
CinemAfrica
Föreningen Popcorn
Tempo Dokumentärfestival *

70 000 kr
75 000 kr
200 000 kr

KUN 2005/735
KUN 2005/750
KUN 2005/796

Foto
130 000 kronor
Föreningen Stockholms fotofestival
Galleri Kontrast

70 000 kr
60 000 kr

KUN 2005/694
KUN 2005/754

Kulturhistoria
486 000 kronor
Studieförbundet Vuxenskolan
Föreningen Skärgårdsmuseet *
Stiftelsen Hobby- och leksaksmuseum *
Stiftelsen KA Almgrens Sidenväveri AB *
Vansta Trädgård/AB Kulturmäklarna

75 000 kr
25 000 kr
60 000 kr
276 000 kr
50 000 kr

KUN 2005/695
KUN 2005/751
KUN 2005/782
KUN 2005/784
KUN 2005/799

Litteratur
214 000 kronor
Författarcentrum Öst
Föreningen 00 Tal Evenemang *

30 000 kr
184 000 kr

KUN 2005/704
KUN 2005/747

40 000 kr
100 000 kr
70 000 kr

KUN 2005/741
KUN 2005/746
KUN 2005/752

230 000 kr

KUN 2005/776

50 000 kr

KUN 2005/780

80 000 kr
50 000 kr
70 000 kr

KUN 2005/734
KUN 2005/744
KUN 2005/753

Musik
440 000 kronor
Farhang Föreningen
Fylkingen *
Föreningen Stockholm Early Music
Festival (SEMF)
Re:orient, ideell förening *
Teater
50 000 kronor
Sommarteater i Mälardalen/Dramateatern
Ek. förening
Övrigt
200 000 kronor
Barnens Underjordiska Scen BUS *
Forum Kvinnor och Handikapp *
Föreningen ZINGO
(* fått verksamhetsstöd 2005)
TOTALT

2 963 000 kr
Stockholms läns landsting
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att bevilja verksamhetsstöd för 2006 även till
Antroposofiska sällskapet
Selam
Intercult Produktions Ek. förening

350 000 kr
500 000 kr
300 000 kr

KUN 2005/733
KUN 2005/777
KUN 2005/757

att till följande organisationer, som erhöll verksamhetsstöd 2005-12-06, ytterligare bevilja

Mångkulturellt Centrum
Länsbildningsförbundet
Hembygdsförbundet
KKV
Läns- och Riksnytt
SUS

100 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
60 000 kr
100 000 kr
100 000 kr

KUN 2005/540
KUN 2005/484
KUN 2005/474
KUN 2005/519
KUN 2005/511
KUN 2005/445

att i övrigt bifalla förvaltningens förslag till beslut
att förvaltningen och nämnden vid vidare fördelning
av kulturstöd vid kommande nämnder, skall beakta de
inriktningsmål som finns i majoritetens skrivelse till
ärende 10 budget för 2006. Då denna inriktning ej beaktats vid prövningen av dagens ärende återemitteras
avslagsärendena för ny beredning till marsnämnden.
att villkora beviljade kulturstöd enligt följande:
Om verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan skall kultur- och utbildningsförvaltningen underrättas. Ändringar kan innebära att hela
eller del av stödet skall återbetalas till kultur- och utbildningsnämnden.
Beviljat kulturstöd redovisas senast två månader efter avslutat
projekt. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet
komma att återkrävas av kultur- och utbildningsnämnden. Redovisning görs på kultur- och utbildningsförvaltningens blankett. Mottagare av ekonomiskt stöd som överstiger 2,5 prisbasbelopp (år 2006 utgör 2,5 prisbasbelopp 99 250 kr) skall lämna
ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller
godkänd revisor.
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(fp)-ledamöterna Ekdahl Wästberg och Ifvarsson reserverade
sig till förmån för sitt yrkande i enlighet med förvaltningens
förslag.
(kd)-ledamoten Lunnergård reserverade sig till förmån för sitt
yrkande i enlighet med förvaltningens förslag.
(m)-ledamoten Watz deltog ej i beslutet och lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet.
”Vi deltar ej med hänvisning till vårt äskande i moderaternas
allmänna budgetmotion för år 2006 i vilken vi prioriterar sjukvård framför landstingsdriven kulturverksamhet.”
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Nästa sammanträde

Kultur- och utbildningsnämnden beslöt att nästa sammanträde skulle äga rum den 16 februari 2006, och i lokaler hos
Hembygdsförbundet, Sabbatsbergsområdet.
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