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§ 108 Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 109 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 200811-06 justerats 2008-11-11.
§ 110 Anmälningsärenden för kännedom

Förteckning 2008-11-25 över ärenden för kännedom lades utan erinran till handlingarna.
Därutöver hade inbjudan till internt samrådsmöte i Regionala Filmcentrums Samarbetsråd
skickats ut. Kulturnämnden beslutade därför
att 1 person från majoriteten och 1 person från
oppositionen får delta i mötet i Göteborg den
27 januari 2009.
§ 111

Film Stockholms verksamhet

Ulf Andersson-Greek, verksamhetsansvarig för
Film Stockholm, gav en kort presentation av
Film Stockholms verksamhet och presenterade
sina medarbetare Kerstin Olander, Joakim
Blendulf och Agneta Braxell.
Ulf nämnde bl a den filmutredning som Mats
Svegfors genomför och den skuggutredning
som samtidigt genomförs av ”branschen”. Därefter gavs en genomgång av Film Stockholms
olika verksamheter med bl a ”Växthuset” för
unga filmare som kan ge hjälp med teknik,
”proffscoaching” och mindre ekonomiska stöd.
Genomgången avslutades med ett resonemang
kring Film Stockholms uppdrag samt aktuella
budgetdirektiv.
Sign.
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Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

§ 112

Preliminär månadsrapport rörande ekonomisk
ställning m m för kulturnämnden för november
2008
KUN 2008/190
Utlåtande 2008-12-01.
Kulturnämnden förslås besluta
att godkänna månadsbokslut för oktober 2008 enligt förvaltningens rapport.
att uppdra åt förvaltningschefen att
göra erforderliga budgetändringar
2008 med anledning av kulturnämndens beslut rörande kulturstöd 2008Palatset samt verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2009.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.

Sign.
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§ 113

Utanordnare för kulturnämnden 2009
KUN 2008/766
Utlåtande 2008-11-24.
Kulturnämnden föreslås besluta
att utse följande utanordnare för perioden 1 januari 2009 t o m 31 december 2009:
Tuula Ampuja, ordinarie
Allan Axelsson, ersättare
Margareta Wennerberg, ersättare
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.

Sign.
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§ 114

Firmatecknare för kulturnämnden 2009
KUN2008/765
Utlåtande 2008-11-25.
Kulturnämnden föreslås besluta
att förvaltningschef Hans Ullström eller ordförande Karin Ekdahl Wästberg var för sig har rätt att teckna
kulturförvaltningens firma
fr o m den 1 januari 2009 t o m den
31 december 2009,
att förvaltningschef Hans Ullström
har rätt att utfärda fullmakt för annan tjänsteman för utkvittering av
värdeförsändelser till kulturförvaltningen under tiden den 1 januari
2009 t o m den 31 december 2009,
att förvaltningschef Hans Ullström
har rätt att utfärda fullmakt för annan tjänsteman för utkvittering av
kulturförvaltningens handkassa under tiden den 1 januari 2009 t o m
den 31 december 2009.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande Karin Ekdahl Wästberg deltog inte
i beslutet.

Sign.

7 (23)
PROTOKOLL
2008-12-11

Kulturnämnden

§ 115

§ 115

Kultur i vården 2008 – rapport om uppföljning
KUN 2007/56
Utlåtande 2008-11-24.
Kulturnämnden föreslås besluta
att lägga förvaltningens rapport om
uppföljning inom Kultur i vården under 2008 till handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.

Sign.
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§ 116

Fri Kultur i vården 2008 – rapport om uppföljning
KUN 2007/515
Utlåtande 2008-12-02.
Kulturnämnden föreslås besluta
att lägga förvaltningens rapport om
uppföljning av Fri Kultur i vården
under 2008 till handlingarna.
Följande yrkande framställdes.
Ordförande Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Chambay (c), Granfalk (m) och El Khoury (kd) samt tjänstgörande ersättaren Lithborn
(m), med stöd av (s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel samt ledamoten Ezdani Khan
(v), bifall till beslut
att uppdra åt förvaltningen att beställa en extern utvärdering av verksamheten efter försöksperiodens slut i
maj 2009. I den externa utvärderingen ska verksamheten analyseras ur
beställarnas, utförarnas och publikens synvinkel.
Därutöver uttalades att ”Fri kultur i vården är
ett viktigt verktyg som syftar till att bredda kulturutbudet inom vården”.
Ordföranden ställde det gemensamma (m),
(fp), (kd), (s) och (v)-yrkandet mot förvaltningens förslag och fann att kulturnämnden beslutat i enlighet med (m), (fp), (kd), (s) och (v)yrkandet.
(s) och (v) ledamöterna lät anteckna följande
särskilda uttalande till protokollet.
”Vi har sedan tidigare ifrågasatt Kulturnämndens satsning på Fri kultur i vården, och varnat för att det kommer att leda till aggressiv
marknadsföring och försämrad kvalitet. Vi beklagar den kommersialisering av användandet
av skattepengar som har blivit följden av Fri

Sign.

9 (23)

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2008-12-11

§ 116

kultur i vården. Och vi ifrågasätter starkt bland
annat hur kvalitetssäkringen och artisternas
marknadsföring går till. Den tilltagande marknadsanpassningen drabbar vårdenheterna och
Kulturnämndens kvalitetssäkring i Kultur i
vården.
Världsekonomin genomgår just nu en av sina
värsta kriser i modern tid. En kris som beror på
ett ekonomiskt system som saknar nödvändiga
regleringar av den ohämmade kapitalismen. En
kris som har sin grund i nyliberala föreställningar om den fria marknadens självreglerande
funktion. Den nyliberala ideologi som har orsakat den ekonomiska krisen i världen, och som
ligger till grund för införandet av Fri kultur i
vården fungerar inte.
Kapitalismens kris manar till självrannsakan
för alla de som i varje sammanhang har sjungit
den fria marknadens lov. Det torde gälla också i
Kulturnämnden. Skrota Fri kultur i vården och
använd istället skattebetalarnas pengar på ett
sätt som kommer vårdtagarna bäst till del.”

Sign.
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§ 117

Återremitterat ärende – Försäljning av konstverk till Essinge församling
KUN 2008/522

Exp
Essinge församling

Utlåtande 2008-12-02.
Kulturnämnden föreslås besluta
att sälja konstverket ”Avsked och
återkomst” av Einar Forseth till Essinge församling för 12 000 kronor
att uppdra åt förvaltningen att teckna
köpeavtal med Essinge församling
med en s k hembudsklausul med innebörden att församlingen, vid en
eventuell framtida försäljning, måste
erbjuda landstinget att köpa verket
åter för 12 000 kronor plus vad församlingen själv kostat på konstverket
i reparationer/underhållsåtgärder.
Följande yrkande framställdes.
Ordförande Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Chambay (c), Granfalk (m) och El
Khoury (kd) samt tjänstgörande ersättaren
Lithborn (m), med stöd av (s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel samt ledamoten Ezdani Khan (v), bifall till beslut
att sälja konstverket ”Avsked och
återkomst” av Einar Forseth i befintligt skick till högstbjudande. Försäljningen skall ombesörjas av auktoriserad auktionsfirma,
att skyndsamt se över policy för deponering av konst och ta fram riktlinjer för försäljning av konst.
Ordföranden ställde det gemensamma (m),
(fp), (kd), (s) och (v)-yrkandet mot förvaltningens förslag och fann att kulturnämnden beslutat i enlighet med (m), (fp), (kd), (s) och (v)yrkandet.

Sign.
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§ 118

Uppföljning av verksamhetsstöd till regional
kulturverksamhet
KUN 2008/550

Exp
Berörda

Utlåtande 2008-12-02.
Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna föreliggande rapport
angående uppföljning av verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2007 och lägga rapporten till
handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.
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Nya Karolinska Solna – Finansiering av
konstanslag

Ärendet utgår

Sign.
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§ 120 Utseende av styrelseledamot till Blåsarsymfonikernas styrelse.
Exp
Blåsarsymfonikernas styrelse

Sign.

Kulturnämnden beslutade utse Olov Lindquist
till ledamot i styrelsen för den ideella föreningen Stockholms läns blåsarsymfoniker för tiden
fram t o m 2010-12-31.
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§ 121

Kulturstöd 2008 – Palatset
KUN 2008/743

Exp
Palatset

Utlåtande 2008-12-01.
Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja Zingo film & tv AB kulturstöd om 1 mnkr för uppbyggnad av
Palatset – ett barnkulturhus.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.

Sign.
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§ 122 Föreskrifter för upphandling inom kulturförvaltningen 2009
KUN 2008/775
Utlåtande 2008-12-03.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa föreskrifter för upphandling inom kulturförvaltningen att gälla fr o m den 1 januari 2009 tillsvidare, i enlighet med förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens
förslag.

Sign.

16 (23)
PROTOKOLL
2008-12-11

Kulturnämnden

§ 123

§ 123 Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhets 2009
KUN 2008/696

Exp
Berörda

Utlåtande 2008-12-01.
Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2009 till

Antroposofiska sällskapet
Cirkus Cirkör
Finlands kulturinstitut i Sverige
Folkets Bio/biografen Zita
Folkoperan AB
Föreningsarkiven i Stockholms län
Intercult Production

250 000 kr
2 000 000 kr
250 000 kr
475 000 kr
6 090 000 kr
210 000 kr
800 000 kr

KUN 2008/587
KUN 2008/570
KUN 2008/595
KUN 2008/594
KUN 2008/590
KUN 2008/548
KUN 2008/579

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
SIJO KB/Länsdanskonsulent
SRF Läns och Riksnytt
Stockholms filmfestival AB
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

4 150 000 kr
270 000 kr
1 180 000 kr
750 000 kr
165 000 kr
1 200 000 kr
4 325 000 kr
310 000 kr
475 000 kr

KUN 2008/582
KUN 2008/510
KUN 2008/606
KUN 2008/591
KUN 2008/555
KUN 2008/605
KUN 2008/581
KUN 2008/585
KUN 2008/586

100 000 kr
40 000 kr
560 000 kr
410 000 kr
1 746 000 kr
2 100 000 kr
815 000 kr
9 910 000 kr
3 430 000 kr

KUN 2008/512
KUN 2008/559
KUN 2008/560
KUN 2008/556
KUN 2008/541
KUN 2008/546
KUN 2008/553
KUN 2008/572
KUN 2008/571

Totalt belopp

Sign.

560 000 kr KUN 2008/573
700 000 kr KUN 2008/569
250 000 kr KUN 2008/577
620 000 kr KUN 2008/558
44 141 000 kr
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att uppmana RE:Orient, RFOD,
Stockholms läns hemslöjdsförening,
Romskt kulturcenter, Stockholms
läns bildningsförbund samt SUS att
styrka att de informerar om tillgängligheten senast den 30 juni 2009. I
annat fall kan den bristande informationen om tillgänglighet inverka negativt i bedömningen at kommande
års verksamhetsstöd,
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 2009,
att ur under 2008 fastställd budget
för stöd till scenkonst fördela
375 000 kr för projektet In Med Dansen till SIJO KB/Regional danskonsulent för första halvåret 2009,
att reservera 7 684 000 kr 2009 till
Stockholms läns museum (KUN
2008/554) samt
att uppdra åt förvaltningschefen att
fastställa slutligt verksamhetsstöd till
Stockholms läns museum för 2009
inom en ram på 7 684 000 kr,
att uppdra åt förvaltningschefen att ta
fram ett förslag till avtal med Stockholms läns museum inför 2010 års
beslut om verksamhetsstöd

Sign.
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att avslå ansökningar om verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2009 från
Andersson Dance/ Ideella föreningen Erino
Barnens konsthall
Centrum för dramatik
Danscentrum Stockholm
Farhang förening
Forum Kvinnor och Funktionshinder
FRIM föreningen för improviserad musik
Föreningen 00 Tal Evenemang
Föreningen Idyll
GNU FILM/Gunilla Heilborn
Grekiskt Kulturcentrum
Kulturföreningen Konsthall C
Kulturmaskinen/Reich+Szyber
Le Romané Nevimata
Loco Motion
Nya Digitala Bildverkstaden i öst
Oktoberteatern
Robinson Crusoe & Fredags vänner
Scenens Apostlar
Stiftelsen Hobby- och leksaksmuseum
Stiftelsen KA Almgrens Sidenväveri AB
Stockholms Finskspråkiga Pensionärer, Distrikt (SFP) ;
Tukholman Suomenkieliset, Piiri/SFP
Teater De vill
Tempo Dokumentärfestival
Wip:sthlm

KUN 2008/563
KUN 2008/557
KUN 2008/575
KUN 2008/592
KUN 2008/593
KUN 2008/576
KUN 2008/566
KUN 2008/552
KUN 2008/578
KUN 2008/568
KUN 2008/574
KUN 2008/589
KUN 2008/565
KUN 2008/543
KUN 2008/584
KUN 2008/544
KUN 2008/538
KUN 2008/580
KUN 2008/567
KUN 2008/561
KUN 2008/539
KUN 2008/562
KUN 2008/564
KUN 2008/588
KUN 2008/583

Följande yrkanden framställdes.
1

Ordförande Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Chambay (c), Granfalk (m) och El Khoury (kd) samt tjänstgörande ersättaren Lithborn
(m), bifall till beslut enligt förvaltningens förslag.

2

(s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel
samt ledamoten Ezdani Khan (v), bifall till beslut
att nämnden vid sitt bidragsgivande
kompenserar samtliga verksamheter
för löneökningar och allmänna pris-

ökningar
Sign.
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Yrkandet motiverades enligt följande.
”Verksamhetsstöd ges för närvarande till ett
30-tal organisationer bl a Folkoperan, Internationella biblioteket och Läns- och Riksnytt som
arbetar regionalt och har ansetts ha särskild regional betydelse samt fem av de sju länsfunktioner som KUN stöder.
Det borgerliga förslaget till verksamhetsstöd till
regional kulturverksamhet är inte tillräckligt
för att samtliga verksamheter ska få ett utökat
stöd, vilket vi har som mål att de ska få. Den
moderatstyrda majoriteten har beslutet att inte
ta hänsyn till verksamheternas ökande kostnader för löner och allmänna prisökningar – faktorer som ligger utanför verksamheternas påverkansmöjligheter. Genom att inte ta hänsyn
till ökade lönekostnader och priser blir konsekvensen att verksamheterna tvingas till nedskärningar.
Att till exempel inte öka stödet till KFUM Söder
Fryshuset innebär att de kommer tvingas till
nedskärningar i sin verksamhet. Det kommer
att slå direkt mot de ungdomar som deltar i något av alla de utbildnings-, social-, och integrationsprojekt som bedrivs av KFUM Söder på
Fryshuset, bland annat Lugna Gatan, United
Sisters, projekt Electra, Brobyggarna, Exit och
så vidare. Alla fryshusets verksamheter genomsyras av ett socialt ansvarstagande som utgår
från individens behov.
Ett annat exempel är Circus Cirkör, som inte
heller ges kompensation för ökade lönekostnader och prisökningar. Circus Cirkör driver en
rad verksamheter som rymmer både föreställningar, utbildningar, verksamhet för barn och
ungdom m.m.
Vi är också oroade över att bl a Folkoperan, Internationella biblioteket och Läns- och Riksnytt
år efter år inte ges kompensation av kulturnämnden för ökade kostnader för personal. Vi
anser att detta kan få stora konsekvenser genom kompetensförluster i dessa verksamheter
som leder till försämrad service till länets
kommuner.”

Sign.
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Ordföranden ställde (s) och (v) förslaget mot
förvaltningens förslag och fann att kulturnämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.
(s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel
samt ledamoten Ezdani Khan (v) reserverade
sig mot beslutet till förmån för sitt förslag och
yrkande.
Ledamoten Aram El Khoury (kd) lämnade
sammanträdet under denna paragraf och deltog
inte i överläggning och beslut.

Sign.
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§ 124 Övrig fråga: Diskussion angående information
från kulturförvaltningen till kulturnämndens
ledamöter

(s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel
samt ledamoten Ezdani Khan (v) tog genom följande särskilda uttalande upp frågan om information från kulturförvaltningen till kulturnämndens ledamöter.
”Vid kulturnämndens möte den 27 mars 2008
framförde vi följande: ”Föreningen Grekiskt
Kulturcentrum har i tjänstemännens förslag
inte beviljats något kulturbidrag. Vi anser att
tjänstemännen har följt riktlinjerna vid sitt urval men, på grund av att frågan har aktualiserats under de senaste dagarna, efterfrågar vi en
mer detaljerad skriftlig information om Grekiskt Kulturcentrum från kulturförvaltningen.”
Vårt yrkande hade sin grund i en rad oklarheter
om Grekiskt Kulturcentrum som eventuell mottagare av verksamhetsstöd, som vi ville ha utredda. Kulturförvaltningen har ännu inte presenterat någon sådan information. Utan tillgång till relevant information om de organisationer som ansöker om verksamhetsstöd riskerar vissa sökanden att missgynnas.
Som oppositionsparti har vi behov av information från Kulturförvaltningen i många olika frågor. Vi upplever dock att det i det här fallet har
brustit och vi vill att förvaltningen återkommer
till nämnden med information om Grekiskt
Kulturcentrum och föreningens lämplighet som
mottagare av verksamhetsstöd.”
Ordförande Karin Ekdahl Wästberg och förvaltningschef Hans Ullström framhöll att frågor
eller begäran om information som formuleras
av nämnden som ett uppdrag till förvaltningen
blir besvarade skriftligt till nämnden.
Frågor som ställs av enskild ledamot eller ersättare på sammanträde eller utanför sammanträde, som inte formuleras av nämnden som ett
uppdrag till förvaltningen, besvaras normalt
muntligt och, om frågan ställts utanför sammanträde, bara till den som ställt frågan.
Sign.

22 (23)

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2008-12-11

§ 124

Vid kulturnämndens sammanträde den 27 mars
2008 beslutade nämnden inte att ge förvaltningen ett sådant uppdrag som nämns i det särskilda uttalandet från (s) och (v).
(s) och (v) ledamöterna framförde att man vid
flera tillfällen känt sig dåligt informerade från
förvaltningens sida, både telefonsvar och skriftliga svar dröjer. Frågan är hur vi skall arbeta i
framtiden så att oppositionen får bra underlag
och information från förvaltningen. De frågor
som oppositionen är intresserade av har också
betydelse för majoriteten och kulturnämnden.

Sign.

23 (23)

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2008-12-11

§ 125

§ 125 Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde skall äga rum den 22 januari 2009.
Ordförande Karin Ekdahl Wästberg tackade
alla för det gångna året och önskade en God Jul
och ett Gott Nytt År.
2:e vice ordförande Gizela Sladić tackade ordföranden och önskade henne och alla andra trevliga helger.

Sign.

