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§ 113

§ 113

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslöt att uppdra åt ordföranden och 2:e vice
ordföranden att justera protokollet.
Ordföranden föreslog vidare att dagordningen ändras så,
att ärende p 12 flyttas och behandlas efter ärende p 7 för att
ärenden med personalanknytning skulle bli samlade till ett
block, något som också blev nämndens beslut.
§ 114

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll den 8 november
2007 justerats den 13 november 2007.
§ 115

Anmälningsärenden för kännedom

Förteckning över anmälningsärenden för kännedom den 21
november 2007 lades utan erinran till handlingarna.
§ 116

Presentation av länshemslöjdskonsulentverksamheten

Eva Anderson, enhetsansvarig för länshemslöjdskonsulentverksamheten, gav en kortfattad redogörelse med
illustrationer över den verksamhet som länshemslöjdskonsulenterna bedriver.
Huvuduppdraget är att bevara den folkliga hemslöjdstraditionen och föra den vidare. Ett uttalat mål är dessutom att
stödja barn och unga som är framtidens slöjdare så att
dessa grupper kan få möta hemslöjden som den inspirationskälla den är. Därför ordnar länshemslöjdskonsulenterna också många fortbildningar i olika slöjdtekniker för
lärare och pedagoger.
Ordföranden tackade för den intresseväckande redogörelsen.

Sign.
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§ 117

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för
2009 och 2010 – uppdrag rörande förslag på
modell för Fri kultur i vården
KUN 2007/515
Kulturnämndens budget för 2008 och med
plan för 2009 och 2010 – uppdrag rörande förslag på modell för Fri kultur i vården.
Utlåtande den 24 oktober 2007.
Bordlagt ärende den 8 november 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna förvaltningens rapport
rörande uppdrag med förslag på modell för Fri kultur i vården.
Följande yrkande framställdes.

1

Ordföranden Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Chambay (c) och Granfalk (m) samt
tjänstgörande suppleanterna Håkansson (m)
och Lithborn (m), bifall till beslut i enlighet med
förvaltningens förslag.

2

(s)-ledamöterna Sladić och Boyzel samt tjänstgörande suppleanten Andersson (s), bifall till
beslut
att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering i enlighet
med följande:

”Det liggande förslaget är väl genomarbetat. Det
enda vi socialdemokrater önskar tydligare ska
framgå är hur kvalitetssäkringen ska ske. Precis
som förvaltningen skriver i det liggandet förslaget ska det inte kunna gå till så att kulturutövare
genom hård marknadsförning mot beställarna
lyckas ”tjata” till sig jobb – Fri kultur i vården
måste utgå från vårdens villkor och inte från kulturutövarnas. Det får heller inte finnas någon risk
att kulturutövare vars verksamhet inte blivit kvalitetssäkrad anlitas, utan det måste klart och tydligt kunna säkerställas att det är professionella
kulturutövare som uppdragen går till.
Sign.

5 (21)

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2007-12-06

§ 117

Nämndens revisorer har tydligt markerat just
vikten av att kvaliteten i programmen fullföljs
och det är viktigt att de pengar som nämnden bidrar med ger hög kvalitet. Alla kulturutövare
som säljer tjänster måste därför kontrolleras så
att de uppfyller de regler som nämndens arbetsgrupp för översyn av kultur- och föreningsstöd
har kommit fram till. Det är även av stor vikt att
jämställdhets- och mångfaldhetsperspektivet säkras i enlighet med vad landstingsfullmäktige har
beslutat.”
Ordföranden ställde först yrkandet om återremiss under proposition, och fann därvid att
nämnden beslutat avslå detta.
Ordföranden ställde därefter under proposition
yrkandet att ärendet skulle behandlas vid dagens
förhandlingar, och fann därvid att nämnden beslutat bifalla detta.
Ordföranden ställde slutligen under proposition
förvaltningens förslag till beslut, och fann därvid
att nämnden beslutat bifalla detta.
Kulturnämnden hade sålunda beslutat
att godkänna förvaltningens rapport
rörande uppdrag med förslag på modell för Fri kultur i vården.
(s)-ledamöterna Sladić och Boyzel samt tjänstgörande suppleanten Andersson (s) reserverade
sig till förmån för sitt förslag och yrkande.
(v)-ledamoten Ezdani Khan deltog ej i beslutet.

Sign.
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§ 118

Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm och
Circonova
KUN 2007/546 m fl
Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm och
Circononva.
Utlåtande den 29 oktober 2007.
Bordlagt ärende den 8 november 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att uppdra åt förvaltningen att återkomma
till kulturnämnden med förslag till avtal
med Studiefrämjandet i Norra Storstockholm rörande stöd till hälsopedagogisk
kulturverksamhet för att driva Circonova
att i övrigt godkänna förvaltningens rapport rörande ändrat huvudmanna-skap för
Film Stockholm och Circonova och lägga
rapporten till handlingarna.
Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.
(s)-ledamöterna Sladić och Boyzel samt tjänstgörande suppleanten Andersson (s) lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet.

”Vi instämmer i förvaltningens rapport, men vill
trycka på följande:

Sign.

-

Circonovas verksamhet måste garanteras.
Den får inte försvinna bland Studiefrämjandets övriga verksamhet och även i fortsättningen måste Circonova ha en hälsopedagogisk inriktning, eftersom detta arbete har stor
positiv inverkan på den unga delen av länets
befolkning.

-

Film Stockholms verksamhet måste garanteras. I nästan ett års tid har verksamheten fått
lida av den osäkerhet som finns kring huvudmannaskapet, något vi är skarpt kritiska
till och önskar se en snar lösning på detta
problem.”
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(v)-ledamoten Ezdani Khan deltog inte i beslutet och
lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet.

”Vänsterpartiet deltar inte i beslutet då Vänsterpartiet
inte anser att huvudmannaskapet ska ändras för vare
sig Film Stockholm eller för Cirkonova.
Vänsterpartiet skriver i sin budget att Circonova ska
drivas i landstingets regi. Cirkonova är en av de
verksamheter som aktivt och framgångsrikt arbetat
med kopplingen hälsa och kultur, gentemot barn och
ungdomar samt över hela länet. Cirkonova är inte en
grupp som drivs av landstinget utan ett projekt till
vilket olika grupper kan knytas. Till detta projekt var
tidigare även en referensgrupp kopplad. Det framstår
som helt relevant att Cirkonova drivs vidare av landstinget med de möjligheter till kopplingar till annan
forskning som görs runt vård och hälsa.
I Vänsterpartiets budget lyfter vi även att Film
Stockholm ska vara en aktiv part i arbetet för ett produktionscentrum för film i Mälardalen och att en förutsättning för detta arbete är att landstinget kvarstår
som offentlig huvudman för Film Stockholm. ”

Sign.
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§ 119

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m
för kulturnämnden för oktober 2007
KUN 2007/166
Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m
för kulturnämnden för oktober 2007.
Utlåtande den 20 november 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna månadsbokslutet för
oktober enligt förvaltningens rapport.
Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.
(s)-ledamöterna Sladić och Boyzel samt tjänstgörande suppleanten Andersson (s) lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet.

”En budget i balans är ett mycket viktigt mål. Månadsrapporten visar dock på ett stort överskott,
precis som förra månaden. Detta överskott är resultatet bland annat av en allmän politisk restriktivitet
och minskade kostnader till följd av organisationsförändringar av till exempel Circonova och Film
Stockholm samt en följd av ett alldeles för försiktigt utnyttjande av anslaget för oförutsedda utgifter.
Det finns en risk att de disponibla medlen under
året inte kommer att förbrukas i sin helhet.
Stockholms läns landstings forskningsprogram
Kultur i vården och Vården som kultur 1994-2006
är viktiga steg för nytänkande inom området. Denna tvärvetenskapliga forskning har varit vägledande i Sverige och har lett till att flera landsting och
kommuner har satt igång egna projekt. Totalt satsades 20 miljoner kronor på programmet i Stockholm. Det är märkligt att utvärderingen av forskningsprogrammet ännu inte har startat. Detta tjänar
som ett bra exempel på var nämnden borde satsa
mer resurser istället för att gå med ett stort överskott. Vi socialdemokrater anser att forskningsprogrammet ska utvecklas och spridas samt ska användas desto mer i vårdverksamheterna.

Sign.
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Att överskottet hänförs till förvaltningskontoret
och gemensamma kostnader och SLIF-kansliet
samtidigt som det finns regionala kulturverksamheter som är underfinansierade som till exempel
Länsmuseet är inte bra. Vår förhoppning är att
landstingsstyrelsen tillåter ett överskott till kulturnämnden så att detta överskott kan användas nästa
år.”
Till detta särskilda uttalande anslöt sig även
(v)-ledamoten Ezdani Khan.

Sign.
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§ 120

§ 120 Rapport om förvaltningens informationssäkerhetsarbete
KUN 2007/801
Rapport om förvaltningens informationssäkerhetsarbete
Utlåtande den 21 november 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna rapport rörande informationssäkerhetsarbetet inom kulturförvaltningen och lägga rapporten till
handlingarna.
Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.

Sign.
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§ 121

Projektstöd Kultur i Vården 2007
KUN 2007/644

Exp

Projektstöd Kultur i Vården 2007.

ARTLAB

Utlåtande den 19 november 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja
ARTLAB
TOTALT

35 000 kr
35 000 kr

KUN 2007/644

Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.

Sign.

12 (21)

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2007-12-06
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§ 122 Kultur i vården – rapport om uppföljning
KN 2005/36
Kultur i vården – rapport om uppföljning.
Utlåtande den 19 november 2007
Kulturnämnden föreslås besluta
att lägga förvaltningens rapport om uppföljning inom Kultur i vården under 2007
till handlingarna.
Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.

Sign.
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§ 123

§ 123 Kulturnämndens sammanträdestider för 2008
KUN 2007/619
Kulturnämndens sammanträdestider 2008.
Utlåtande den 5 december 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa följande sammanträdesdatum
för 2008
14 februari
27 mars
22 maj
14 augusti
18 september
6 november
11 december
Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.

Sign.
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§ 124

§ 124 Rapport från kulturnämndens arbetsgrupp för översyn av kultur- och föreningsstöd
KUN 2007/722
Rapport från kulturnämndens arbetsgrupp för översyn av kultur- och föreningsstöd.
Arbetsgruppens rapport den 12 november 2007.
Kulturnämndens arbetsgrupp för översyn av kulturoch föreningsstöd föreslår kulturnämnden besluta
att kräva underskrift av kvalificerad revisor vid ansökan och redovisning av ekonomiskt stöd om sökt/beviljat stöd överstiger 4 prisbasbelopp
att delegera till förvaltningschefen att polisanmäla mottagare av ekonomiskt stöd
om förvaltningen bedömer att mottagaren
uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter
som legat till grund för kulturnämndens
beslut om stöd
att inom målområdet Jämställdhet fastställa följande definition av när en organisation anses ha som huvudsyfte att arbeta
med jämställdhet och därmed undantas
från kravet på att båda könen skall vara
representerade i organisationens styrelse:
En organisation anses ha som huvudsyfte att arbeta för
jämställdhet om det framgår av organisationens stadgar, vilka skall bifogas ansökan om ekonomiskt stöd.
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna till och effekterna av att införa en koppling mellan egenfinansieringen för distriktsorganisationerna och det
maximala bidraget från landstinget
att ge förvaltningen i uppdrag att modifiera reglerna så att bidragsmottagare som
bedriver kontinuerlig kulturverksamhet
och som får verksamhetsstöd eller kulturstöd inte skall få sänkt bidrag på grund av
att de höjer sin egenfinansiering
Sign.
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att utveckla uppföljningen av kulturnämndens verksamhet genom att årligen budgetera särskilda medel för fördjupad uppföljning inom ett fokusområde.
Kulturnämnden beslöt, på förslag av 2:e vice ordföranden Sladić (s),
att bordlägga ärendet.

Sign.
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§ 125

§ 125 Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2008
KUN 2007/565 m fl
Exp

Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2008

Berörda

Utlåtande den 28 november 2008.
Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2008 till

Antroposofiska sällskapet
Cirkus Cirkör
Finlands kulturinstitut i Sverige
Folkets Bio/biografen Zita
Folkoperan AB
Föreningsarkiven i Stockholms län
Intercult Produktion
Internationella Biblioteket
Judiska Museet
KFUM Söder Fryshuset
Konstnärernas Kollektivverkstad,
KKV
Musik och Ungdom i Sthlms län
Mångkulturellt centrum
Regionbibliotek Stockholm
Re:Orient
Riksföreningen för folkmusik & dans
(RFoD) Stockholm
Romskt Kulturcenter-RKC
Sameföreningen i Stockholm
Selam
SRF Läns och Riksnytt
Stockholms filmfestival
Stockholms läns bildningsförbund
Stockholms läns Blåsarsymfoniker
Stockholms läns Blåsarsymfoniker
/Länsmusiken
Stockholms läns Blåsarsymfoniker
/Länsuppdrag Mångkultur
Stockholms läns Hembygdsförbund
Stockholms läns Hemslöjdsförening
Stockholms läns Ungdoms Samarbetsorganisation SUS
Totalt belopp
Sign.

250 000 kr
2 000 000 kr
250 000 kr
400 000 kr
5 790 000 kr
210 000 kr
300 000 kr
4 100 000 kr
270 000 kr
1 180 000 kr
750 000 kr

KUN 2007/565
KUN 2007/591
KUN 2007/552
KUN 2007/571
KUN 2007/570
KUN 2007/554
KUN 2007/631
KUN 2007/561
KUN 2007/538
KUN 2007/585
KUN 2007/549

154 000 kr
1 000 000 kr
4 200 000 kr
310 000 kr
450 000 kr

KUN 2007/550
KUN 2007/578
KUN 2007/609
KUN 2007/563
KUN 2007/598

50 000 kr
40 000 kr
560 000 kr
1 646 000 kr
1 900 000 kr
815 000 kr
7 210 000 kr
3 000 000 kr

KUN 2007/600
KUN 2007/557
KUN 2007/581
KUN 2007/535
KUN 2007/584
KUN 2007/553
KUN 2007/604
KUN 2007/603

545 000 kr KUN 2007/607
700 000 kr KUN 2007/551
250 000 kr KUN 2007/559
600 000 kr KUN 2007/577
38 930 000 kr
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att uppdra åt förvaltningschefen att enligt
förvaltningens förslag teckna avtal med den
ekonomiska föreningen Stockholms Läns
Blåsarsymfoniker rörande driften av regional musikverksamhet (Länsmusik) i Stockholms län 2008.
att uppdra åt förvaltningschefen att enligt
förvaltningens förslag teckna avtal med den
ekonomiska föreningen Stockholms Läns
Blåsarsymfoniker rörande driften av regional konsulent för mångkultur (Mångkulturkonsulenten) i Stockholms län 2008,
att uppdra åt förvaltningschefen att teckna
avtal rörande danskonsulentverksamhet i
Stockholms stad och län under första halvåret 2008 i enlighet med förvaltningens förslag,
att uppdra åt förvaltningschefen att utse företrädare för landstinget i den samrådsgrupp som stipuleras i avtalet rörande
danskonsulentverksamhet samt att anmäla
beslutet till kulturnämnden,
att avsätta 360 000 kronor till länsdanskonsulentverksamhet 2008 samt att ur dessa medel bevilja Danscentrum Stockholm
(KUN 2007/573) 180 000 kronor för länsdanskonsulentverksamhet i Stockholms
stad och län under första halvåret 2008,
att reservera 7 460 000 kr 2008 till Stockholms läns museum (KUN 2007/587) samt,
att uppdra åt förvaltningschefen att fastställa slutligt verksamhetsstöd till Stockholms
läns museum för 2007 inom en ram på 7
260 000 kronor.

att avslå ansökningar om verksamhetsstöd
till regional kulturverksamhet 2008 från
Sign.
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Andersson Dance/Ideella föreningen Erino
Bahro Suryoyo media förening (BSM)/ SYRYOYO SAT
Cultura Futurum Ekonomisk förening
Farhang Förening
Filmcentrum Stockholm
Folkdansringen Stockholm
Forum Nutidsplats för kultur
Fylkingen
Föreningen 00 Tal Evenemang
Föreningen Danscentrum
Föreningen Fanzingo
Föreningen Skärgårdsmuseet
Galleri Kontrast
Grekiskt Kulturcentrum
Konstnärernas Riksorganisation KRO
Kulturföreningen Vibbarna
Kulturföreningen Zisel
Manuel-kontaktnät på eget språk
Nya Digitala Bildverkstaden i öst
Oden Teatern
Oktoberteatern
Pergah Co/Lotta Garthon Produktion
Sommarteatern i Mälardalen/Dramateatern
Stiftelsen KA Almgrens Sidenväveri AB
Stiftelsen Moderna Dansteatern
Stockholms distriktet av Sverigefinska Riksförbundet
SFRF
Stockholms Läns Blåbandsungdom
Teater De vill
Teater Dur & Moll
Teater Scenario
Tempo Dokumentärfestival
Wendelas Vänner
Vindhäxor

§ 125

KUN 2007/582
KUN 2007/599
KUN 2007/539
KUN 2007/597
KUN 2007/595
KUN 2007/567
KUN 2007/579
KUN 2007/564
KUN 2007/568
KUN 2007/572
KUN 2007/592
KUN 2007/547
KUN 2007/569
KUN 2007/588
KUN 2007/596
KUN 2007/574
KUN 2007/548
KUN 2007/583
KUN 2007/590
KUN 2007/580
KUN 2007/544
KUN 2007/594
KUN 2007/605
KUN 2007/606
KUN 2007/589
KUN 2007/586
KUN 2007/555
KUN 2007/575
KUN 2007/556
KUN 2007/576
KUN 2007/593
KUN 2007/540
KUN 2007/566

Kulturnämnden beslöt enligt förslaget
(s)-ledamöterna Sladić och Boyzel samt tjänstgörande
suppleanten Andersson (s) deltog inte i beslutet, och lät
anteckna följande särskilda uttalande till protokollet.

”Vi socialdemokrater deltar ej i beslutet med hänvisning
till vår budgetmotion i landstingsfullmäktige. I vår budgetmotion föreslog vi att landstinget skulle avsätta 8,5
mkr mer till kultur och föreningsliv än vad som föreslogs
i den borgerliga majoritetens förslag som röstades igenom.
Sign.
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Det borgerliga förslaget till utökat stöd till regional kulturverksamhet låg på 1,5 mkr. Det är inte tillräckligt för
att samtliga verksamheter ska få ett utökat stöd, vilket vi
har som mål att de ska få.”

Sign.
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§ 126

§ 126 Kulturstöd 2007 - kompletterande bidragsansökan
till beviljat kulturstöd 2007 från föreningen Popcorn
KUN 2007/290
Exp
Föreningen
Popcorn

Kulturstöd 2007 – kompletterande bidragsansökan
till beviljat kulturstöd 2007 från föreningen popcorn.
Utlåtande den 26 november 2007.
Kulturnämnden föreslås besluta
att avslå föreningen popcorns ansökan om
ytterligare stöd mede 40 000 kr till tidigare
beviljat stöd till filmfestivalen Popcorn
2007.
Kulturnämnden beslöt enligt förslaget.

Sign.
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§ 127

§ 127 Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslöt att nästa sammanträde skulle
äga rum den 17 januari 2008.
§ 128 Avtackning och julhälsning

Ordföranden avtackade Mats Danielsson, som varit
nämndens sekreterare under flera mandatperioder,
och uttryckte därvid sin och nämndens tacksamhet
över det arbete som MD utfört under åren, och överlämnade som tack en bokgåva.
Mats Danielsson tackade med att uttrycka sin glädje
över att ha fått arbeta med alla förtroendevalda under
denna långa tid.
Ordföranden tackade nämnden för den gångna terminens arbete och önskade alla en God Jul!

Sign.

