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Sammanträdesdag

Torsdag den 17 januari 2008

Sammanträdestid

17.00-17.40

Sammanträdeslokal

Roslagssalen. Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Sammanträdets art

Kulturnämnden

Beslutande

Karin Wästberg (fp), ordförande
Christine Chambay (c), 1:e vice ordförande
Morgan Lindqvist (m)
Winston Håkansson (m), ersättare för
Granfalk
Aram El Khoury (kd)

Gizela Sladić (s), 2:e vice ordförande
Christina Fjellström (s)
Gabriel Bozyel (s)
Mohibul Ezdam Khan (v)

Ersättare

Douglas Lithborn (m)
Staffan Sjödén (m)
Leif Lanke (fp)

Håkan Andersson (s)
Agnetha Boström (mp)

Övriga

Eva Hedenström
Monica Lagergren t o m § 9
Lisbeth Olsson t o m § 9
Hans Ullström
Göran Rosander

Ghita Edmark
Petri Salonen
Torun Boucher

Justering

2008-01-22

Ordförande
Karin Wästberg
Justerare
Gizela Sladić

Vid protokollet
Göran Rosander
Justeringen anslagen
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§1

§1

Val av sekreterare för kulturnämnden
KUN 2008/1
Kulturnämnden beslutade på ordförandes förslag
att tillfälligt, tills annan sekreterare
utses för 2008, utse Göran Rosander
till kulturnämndens sekreterare.

§2

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§3

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll den 6
december 2007 justerats den 10 december
2007.
§4

Anmälningsärenden för kännedom

Förteckning den 3 januari 2008 över ärenden
för kännedom lades utan erinran till handlingarna.
Anmäldes skrivelse 2007-12-10 från SUS
Stockholms läns Ungdoms Samarbetsorganisation angående kulturnämndens budget för
2008.
(s) ledamoten Sladić anmälde muntligt att
gruppledarna fått information om den pågående kulturutredningen.

Sign.
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§5

§5

Jämställdhetsplan och mångfaldsplan för kulturnämnden 2008.
KUN 2008/8 och 2008/9
Jämställdhetsplan för kulturnämnden 2008
och kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008.
Utlåtande den 4 januari 2008.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa jämställdhetsplan för
2008 i enlighet med förvaltningens
förslag
att fastställa handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 i enlighet med
förvaltningens förslag.

Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§6

§6

Slutlig budget för kulturnämnden 2008 med
plan för åren 2009-2010
KUN 2007/515
Slutlig budget för kulturnämnden 2008.
Utlåtande den 9 januari 2008.
Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa inriktningsmål för 2008
i enlighet med förvaltningens förslag,
att fastställa grundstödet till regionala ungdomsorganisationer till
250 000 kr per organisation 2008,
att fastställa grundstödet till studieförbund till 150 000 kr per förbund
2008,
att fastställa grundstödet till regionala pensionärsorganisationer till
150 000 kr per organisation 2008,
att 900 tkr av budgeterat stöd till
studieförbunden fördelas till studieförbundens kulturverksamhet,
att uppdra åt förvaltningschefen att
under 2008 korrigera budgeten genom att fördela avsatta medel för avtalsenliga löneökningar,
att uppdra åt förvaltningschefen att
föreslå kulturnämnden regler för stöd
till hälsopedagogisk kulturverksamhet,
att uppdra åt förvaltningschefen att
till Statens kulturråd respektive
Svenska Filminstitutet och Nämnden
för hemslöjdsfrågor inge erforderliga
handlingar för ansökan om statligt
stöd 2009 för Länsmusiken, Länsdanskonsulenten, Regional konsulent
för mångkultur, Resurscentret för

Sign.
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film och rörlig bild samt Länshemslöjdskonsulenterna,
att i övrigt fastställa slutlig budget för
kulturnämnden 2008 med plan för
2009 och 2010 och inge budgetdokument till landstingsstyrelsen enligt
förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
(s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel
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. Vi föreslog att anslaget till
ungdomsorganisationer skulle höjas med 1 miljon kronor och att Stockholmsidrotten skulle få
2 miljoner kronor i höjt grundstöd. För att
motarbeta ungdomsvåldet föreslog vi att projektstödet till Ung Aktiv Kultur skulle höjas
med 500 000 kronor. Vi vill att StockholmMälardalsregionen tillsammans med övriga
landsting ska etablera ett produktionscentrum
för film och rörlig bild, Film Capital of Scandinavia. Vi anslog i vårt budgetförslag 5 miljoner
kronor för detta.
Fri kultur i vården måste utgå från vårdens villkor och inte från kulturutövarnas. Det får heller
inte finnas 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. Nämndens revisorer har tydligt
markerat just vikten av att kvaliteten i programmen uppnås 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 kulSign.
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§6

tur- och föreningsstöd har kommit fram till.
Det är även av stor vikt att jämställdhets- och
mångfaldsperspektivet säkras i enlighet med
vad landstingsfullmäktige beslutat. En komplettering bör göras där det tydligt framgår hur
kvalitetssäkringen skall ske.”
(v) ledamoten Ezdani Khan deltog inte i beslutet och lät anteckna följande särskilda uttalande
till protokollet.
”Vänsterpartiet deltar inte i beslutet utan hänvisar till sitt budgetförslag för år 2008.
Vänsterpartiet vill därutöver anföra följande.
Precis som på riksplanet präglas kulturpolitiken i Stockholms läns landsting av stiltje. Intresset från politiken är otydligt – för att inte
säga svalt. Verksamheter ”ligger på is” i väntan
på en ”annan huvudman”.
Kulturen är viktig för människors hälsa! Så lyder första meningen i Vänsterpartiets kulturbudget 2008. Alliansen skriver i sin budget
2008 att kultur i vården är en kärnverksamhet.
Alliansen framhåller vidare i sin budget vikten
av att all verksamhet ska vara evidensbaserad.
Landstingets har sedan lång tid ett omtalat
forskningsprojekt, kultur i vården och vården
som kultur, där kulturens roll för hälsan undersökts och evidensbaserats. För närvarande ligger denna forskning nere i väntan på nya direktiv. Circonova, ett kulturhälsoprojekt inom
landstinget, hade förut en referensgrupp för utvärdering som genast avskaffades efter mandatskiftet, nu har hela verksamheten förts över
till ny huvudman. Alliansen vill varken utvärdera kulturens roll för hälsan eller ha någon hälsosam kultur i egen regi – utan hoppas på att
näringslivet ska ta ansvar för alltihop. Se där en
intressant tillämpning av ordet kärnverksamhet!
En av världens vackraste städer är idag helt
osynlig på film därför att det inte finns ett produktionscentrum för film i Mälardalen. Arbetet
Sign.
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för att starta ett sådant påbörjades under förra
mandatperioden och Film Stockholm i landstingets regi var en stor och viktig part i det arbetet. Men borgarna vill göra sig av med Film
Stockholm. Utan en regional och offentlig huvudman blir detta produktionscentrum kanske
aldrig av. Men alliansen är mer intresserad av
att ”knoppa av” än att vara med och utveckla
svensk film.
Vänsterpartiet vill hellre spela en aktiv roll än
vänta på ett ointresserat näringsliv. Vänsterpartiet anser att landstinget har en viktig roll som
kulturmotor i vårt stora, brokiga och demografiskt rörliga län. Satsningar på kulturen är,
tycker vi också, ett smartare bidrag till regionens tillväxt än överföringar av skattemedel till
privata vinster. Vänsterpartiet menar allvar
med att kultur är viktig för människors hälsa.”
Den icke tjänstgörande (mp) ersättaren Boström yttrade i sig ärendet. Om hon hade
tjänstgjort, skulle hon inte ha deltagit i beslutet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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Månadsrapport rörande ekonomisk ställning
KUN 2007/166
Månadsrapport rörande ekonomisk ställning
m m för kulturnämnden för november 2007.
Utlåtande 2008-01-03.
Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna månadsbokslutet för
november enligt förvaltningens rapport.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
(s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel,
med stöd av (v) ledamoten Ezdani Khan, lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet.
”Vi socialdemokrater anser att nämnden precis
som förra månaden går med ett för stort överskott. En budget i balans är ett mycket viktigt
mål, men det är inte bra att t.ex. stödet till regional kulturverksamhet och stödet till föreningslivet visar på ett överskott om 1,1 miljoner. Det
finns flera verksamheter som behöver stöd och
då är det en dålig idé att föra en restriktiv politik när det trots allt finns pengar över.”

Sign.
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§8

Utanordnare för kulturnämnden 2008
KUN 2008/4
Utanordnare för kulturnämnden 2008.
Utlåtande 2007-12-29.
Kulturnämnden föreslås besluta
att utse följande utanordnare för perioden 1 januari 2008 t o m 31 december 2008:
Tuula Ampuja, ordinarie
Allan Axelsson, ersättare
Margareta Wennerberg, ersättare
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§9

Firmatecknare för kulturnämnden 2008
KUN 2008/5
Firmatecknare för kulturnämnden 2008.
Utlåtande 2007-12-11.
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 2008 t o m den 31 december
2008,
att förvaltningschef Hans Ullström
har rätt att utfärda fullmakt för annan tjänsteman för utkvittering av
värdeförsändelser till kulturförvaltningen under tiden 1 januari 2008
t o m 31 december 2008,
att förvaltningschef Hans Ullström
har rätt att utfärda fullmakt för annan tjänsteman för utkvittering av
kulturförvaltningens handkassa under tiden den 1 januari 2008 t o m
den 31 december 2008.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 10

Kulturstöd 2008
KUN 2007/717 m fl
Kulturstöd 2008.
Utlåtande 2008-01-07.
Kulturnämnden föreslås besluta.
att bevilja kulturstöd till

Bildkonst

Stiftelsen Färgfabriken *
Stiftelsen Tensta
Konsthall *
Mossutställningar
Kulturföreningen
Konsthall C

Dans
Temuda
Pergah Co/Lotta
Garthon Produktion
CELL
Föreningen Doundounbah

Film
Tempo Dokumentärfestival *
CinemAfrica *
KonstBio, Firma Sofia
Curman
Föreningen Ryska Huset

Foto

Galleri Kontrast *

Kulturhistoria
Stiftelsen Hobby- och
leksaksmuseet *

Sign.

540 000 kr

300 000 kr

KUN 2007/717

130 000 kr

KUN 2007/726

40 000 kr
70 000 kr

KUN 2007/758
KUN 2007/798

210 000 kr
40 000 kr
30 000 kr

KUN 2007/699
KUN 2007/714

70 000 kr
70 000 kr

KUN 2007/733
KUN 2007/777

420 000 kr
250 000 kr

KUN 2007/738

90 000 kr
50 000 kr

KUN 2007/747
KUN 2007/698

30 000 kr

KUN 2007/793

60 000 kr

60 000 kr

KUN 2007/727
KUN 2007/729

80 000 kr
80 000 kr

KUN 2007/735
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Litteratur

Författarcentrum Öst
RSMH Stockholms
läns distrikt
Stiftelsen FabulaStorytelling Festival

Musik

Kulturföreningen
Zisel *
Kulturföreningen Vibbarna *
Create the Future
Föreningen Stockholm
Early Music Festival
(SEMF)
Anna Einarsson, enskild firma
Stockholms International Jazz & Blues
festival

Musikteater
Stefan Wall Production
Opera Vox
Dominique Musik
Teater i Haga
Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

Teater
Barnens Underjordiska Scen *
Kullehusteatern
Kulturkompaniet
Produktion Francatrippa
Tage Granit
Teater De Vill
Föreningen för Enskedespelet

Sign.

110 000 kr

§ 10

30 000 kr
30 000 kr

KUN 2007/702
KUN 2007/716

50 000 kr

KUN 2007/736

475000 kr

75 000 kr

KUN 2007/712

50 000 kr

KUN 2007/829

50 000 kr
80 000 kr

KUN 2007/697
KUN 2007/749

20 000 kr

KUN 2007/769

200 000 kr

KUN 2007/775
KUN 2007/532

260 000 kr
60 000 kr
60 000 kr
50 000 kr
60 000 kr
30 000 kr

KUN 2007/700
KUN 2007/761
KUN 2007/765
KUN 2007/771
KUN 2007/820

410 000 kr
80 000 kr

KUN 2007/774

60 000 kr
50 000 kr
40 000 kr

KUN 2007/715
KUN 2007/723
KUN 2007/728

50 000 kr
70 000 kr
60 000 kr

KUN 2007/750
KUN 2007/756
KUN 2007/783
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Övrigt

Forum Kvinnor och
Funktionshinder *
Folkkulturcentrum *
Föreningen Fanzingo
(f,d Zingo) *
Riksteatern Stockholms län
M-Kai

§ 10

440 000 kr

50 000 kr

KUN 2007/734

230 000 kr
70 000 kr

KUN 2007/748
KUN 2007/785

50 000 kr

KUN 2007/772

40 000 kr

KUN 2007/780

* Avser kontinuerligt

kulturstöd

Totalt belopp

3 005 000 kr

att avslå ansökningarna från

Bildkonst

Föreningen ”missing girls”
Ateljéhuset wip:Sthlm
Supermarket Art Fair
Svenska Konstnärers förening SKF
Malin Vulcano

Dans

Ches:co
CELL
Andersson Dance/Ideella föreningen Erino
Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland
Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland
Folkkulturcentrum

Film

New Breed Productions
Bilder & Berättelser
Föreningen Popcorn
Filmcentrum Stockholm

KUN 2007/725
KUN 2007/731
KUN 2007/739
KUN 2007/778
KUN 2007/789
KUN 2007/706
KUN 2007/732
KUN 2007/740
KUN 2007/795
KUN 2007/796
KUN 2007/819
KUN 2007/707
KUN 2007/768
KUN 2007/770
KUN 2007/773

Film
Galleri Kontrast
Fotografins Hus
Nya Digitala Bildverkstaden i öst

KUN 2007/720
KUN 2007/737
KUN 2007/759

Konsthantverk/formgivning
Stockholms läns hemslöjdsförening
Ideell förening ”Kunskap utan
gränser”
Sign.

KUN 2007/711
KUN 2007/741
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Litteratur

Poesi on Stage
Ars Interpres Plublications

§ 10

KUN 2007/718
KUN 2007/784

Musik
Studiefrämjandet i Stockholm
Dominique Musik
Artist Production
Musik@Boulevard
Föreningen Lilla Kulturhuset
Stagebeat
RUM:s Stockholms distrikt
RUM:s Stockholms distrikt
RUM:s Stockholms distrikt
Kulturföreningen Bar Brasil

KUN 2007/612
KUN 2007/691
KUN 2007/708
KUN 2007/730
KUN 2007/752
KUN 2007/754
KUN 2007/763
KUN 2007/764
KUN 2007/767
KUN 2007/786

Musikteater
Från Elvis till ABBA
Södertälje Teateramatörer
Alap-musik & inspiration
OperaNu!
OperaNu!
Teater
BRIGADEN
Teater Cubile
Neuron
Teater Referens
Frilansteatern
Teaterstudio Lederman
Malin Vulcano
Kitten P Projects
Arena Baubo
Kulturföreningen Kreativet/La
Bouge Scenkonst
ABF Stockholm
Övrigt
Eritreanska föreningen i Solna
Fredrika Bremer Förbundets
Stockholmskrets
Moks Öst
Luna & Co
KonstnärsCentrumÖst
Sveriges Författarförbund
Berus Resurscenter för kvinnor
Zirkus Loko-Motiv
Röda Korsets Ungdomsförbund i
Sthlm
Fritidsföreningen för rörelsehindrade barn o ungdomar
Association of Interacting Arts
Sign.

KUN 2007/713
KUN 2007/743
KUN 2007/753
KUN 2007/817
KUN 2007/818
KUN 2007/709
KUN 2007/710
KUN 2007/719
KUN 2007/745
KUN 2007/755
KUN 2007/766
KUN 2007/776
KUN 2007/779
KUN 2007/781
KUN 2007/782
KUN 2007/788

KUN 2007/638
KUN 2007/653
KUN 2007/703
KUN 2007/704
KUN 2007/721
KUN 2007/724
KUN 2007/742
KUN 2007/744
KUN 2007/746
KUN 2007/757
KUN 2007/760
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Den skapande mängden LLÅ
ALMAeuropa
Kulturföreningen Konsthall C

§ 10

KUN 2007/762
KUN 2007/787
KUN 2007/799

att villkora beviljade kulturstöd enligt
följande:
Om verksamhet som beviljats stöd förändras
väsentligt i förhållande till vad som angivits i
ansökan skall kulturförvaltningen underrättas.
Ändringar kan innebära att hela eller del av
stödet skall återbetalas till kulturnämnden.
Beviljat kulturstöd 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 2,5 prisbasbelopp (år 2008 utgör 2,5 prisbasbelopp
102 600 kr) skall lämna ekonomisk redovisning
som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd
revisor.
att avslå ansökan avseende stöd för
att öka tillgängligheten för funktionshindrade att ta del av kultur från

Teater De vill

KUN 2007/826

Följande yrkanden framställdes.
1

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

2

(s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Boyzel
med stöd av (v) ledamoten Ezdani Khan, bifall
till beslut
att bordlägga beslutet om Tensta
Konsthall tills KUN fått en redovisning av den ekonomiska situationen
för konsthallen

Sign.
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att i övrigt besluta enligt förvaltningens förslag.
”Det liggande förslaget är väl genomarbetat.
Med tanke på den ekonomiska situationen vid
Tensta Konsthall, bör emellertid beslut om kulturstöd till denna bordläggas till nämnden getts
en närmare redovisning av läget.”
Ordföranden ställde under proposition de båda
förslagen till beslut, och fann att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.
(s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Boyzel
samt (v) ledamoten Ezdani Khan reserverade
sig till förmån för sitt förslag och yrkande.
Den icke tjänstgörande (mp) ersättaren Boström yttrade i sig ärendet. Om hon hade
tjänstgjort, skulle hon bifallit (s) och (v) förslaget.

Sign.
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§ 11

Projektstöd Kultur i Vården 2008
KUN 2007/792 m fl
Projektstöd Kultur i Vården 2008.
Utlåtande 2008-01-04.
Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja

Glädjeverkstan
KUN 2007/792

350 000 kr

Eva Gabriella Sjöblom, enskild firma
KUN 2007/827

95 000 kr

Södra Stockholms Geriatriska klinik
KUN 2007/830

150 000 kr

Totalt

595 000 kr
att avslå ansökan från

Stockholms Barnteaterscen
KUN 2007/824
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.

Sign.
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§ 12

Forskningsprogrammet Kultur i vården och
vården som kultur – godkännande av avslutade
forskningsprojekt och slutlig utbetalning av
forskningsmedel
KUN 2007/790
Forskningsprogrammet Kultur i vården och
vården som kultur – godkännande av avslutade
forskningsprojekt och slutlig utbetalning av
forskningsmedel.
Utlåtande 2008-01-02.
Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna det avslutade forskningsprojektet ”Alnarps rehabiliteringsträdgård för äldre” och betala ut
återstående 25 procent, d v s 285 000
kr, av beviljade forskningsmedel om
totalt 1 140 000 kr till Sveriges Lantbruksuniversitet.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.

Sign.
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Avskrivning av fordran
KUN 2007/813 m fl
Avskrivning av fordran.
Utlåtande 2008-01-08.
Kulturnämnden föreslås besluta
att skriva av osäker fordran på Stockholms Ungdomsbridgeförbund, organisationsnummer 802004-7935, om
126 190 kr och bokföra kostnaden i
2007 års redovisning.
Kulturnämnden beslutade enligt förslaget.

Sign.
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Bordlagt ärende: 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.
Bordlagt den 6 december 2007.
Kulturnämndens arbetsgrupp för översyn av
kultur- och 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 distriktsorganisaSign.
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tionerna 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
att utveckla uppföljningen av kulturnämndens verksamhet genom att årligen budgetera särskilda medel för
fördjupad uppföljning inom ett fokusområde.
Följande yrkanden framställdes.
1

Ordförande Wästberg (fp), majoritetsledamöterna Chambay (c), Lindqvist (m), El Khoury
(kd) och tjänstgörande ersättaren Håkansson
(m) samt (s) ledamöterna Sladić, Fjellström och
Boyzel, bifall till beslut enligt arbetsgruppens
förslag.

2

(v) ledamoten Ezdani Khan, bifall till beslut
att kräva underskrift av kvalificerad
revisor vid ansökan och redovisning
av ekonomiskt stöd om sökt/beviljat
stöd överstiger 4 prisbasbelopp,
att ändra formuleringen av målområdet ”Jämställdhet mellan könen” och
fastställa följande lydelse: ”Strävan
efter jämställdhet mellan könen skall
genomsyra verksamheten. De organisationer som får stöd skall främja
jämställdhet genom att båda könen
skall representeras i styrelser och
andra beslutande organ (undantag
organisationer vars huvudsyfte är att
arbeta för jämställdhet, t ex kvinnoförbund) vad avser stöd till regionala
distriktsorganisationer. Vad avser
stöd till regional kulturverksamhet
bör båda könen vara representerade i
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styrelser och andra beslutande organ.
Vidare skall organisationer som erhåller stöd arbeta med att skapa lika
förutsättningar för båda könen genom könsuppdelad statistik och utvecklingsarbete. Organisation med
fler än nio anställda skall enligt jämställdhetslagen § 13 årligen upprätta
en plan för sitt jämställdhetsarbete.”
att utveckla uppföljningen av kulturnämndens verksamhet genom att årligen budgetera särskilda medel för
fördjupad uppföljning inom ett fokusområde.
”Vänsterpartiet lyfte den 15 februari innevarande år problemet med att krav på representation
av båda könen i styrelsen i föreningar som söker bidrag kan vara kontraproduktivt. Problemen gäller främst små kulturföreningar som
söker olika projektstöd. Vi skrev då bla följande: Samtliga föreningar som fått avslag denna
gång med hänvisning till detta krav har styrelser med enbart kvinnor. Flera av dessa föreningar är små ideella föreningar där styrelsen
främst har en administrativ funktion och där de
kanske i praktiken snarare fungerar som enskild firma. Män använder oftare organisationsformen enskild firma.
Då organisationsformen enskild firma inte kan
omfattas av kravet på representation av båda
könen i styrelsen – då det inte finns någon styrelse – så faller hur som helst ganska många
mindre kulturproducenter utanför denna styrning. Vilket gör att hela kravet blir utan kraft.
Det är ytterst nämndens ansvar att bevaka att
bidragsgivningen främjar jämställdhet och kravet på styrelserepresentation har varit ett försök till att hitta en metod att hantera hur en sådan bevakning ska ske – men vi anser att det är
dags att inse att metoden varken är praktisk eller effektiv.
Vid sammanträdet i mars kom förvaltningen
med ett förslag till beslut om förändring av
formulering av målområdet ”jämställdhet melSign.
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lan könen” som då stöddes av såväl (s) som (v)
men avslogs av majoriteten. Det förslaget lydde
som förslaget i andra att-satsen ovan.
Motivet till majoritetens avslag var att budget
2007 gett kulturnämnden i uppdrag att genomföra en översyn av kultur- och föreningsstödet.
Man ansåg därför det klokt att vänta med att
ändra målformuleringen till efter att denna
översyn gjorts. En grupp tillsattes med en representant från varje parti. I arbetet med denna
översyn har några nya förslag tillkommit; dels
att misstanke om uppsåtligt fusk ska polisanmälas och dels ett par formuleringar om egenfinansiering. Dessutom har majoriteten tvärtom skärpt kravet på representation av båda könen i styrelser samt försvårat för förvaltningen
att göra undantag. Vänsterpartiet lämnar därför ett eget förslag till beslut som grundar sig på
det tidigare förslaget av förvaltningen.
I landstingets övriga verksamheter där bidrag
ges, som exempelvis Folkhälsoanslaget, finns
inga skrivningar om att polisanmälningar skall
göras vid misstanke om uppsåtligt fusk. Vi anser att det är förvaltningens uppgift att göra ett
bra arbete innan bidrag ges (vilket redan görs)
och att kräva in redovisningar (vilket också
görs). I majoritetens förslag till beslut ligger
även att anmälan om fusk ska delegeras till förvaltningschefen med motiveringen att man
därmed undviker situationer då personer/partier i nämnden har kopplingar till bidragsmottagare. Vänsterpartiet vill i anslutning
till det påminna nämnden om att det fortfarande inte finns någon policy eller några riktlinjer
för hur nämndledamöter och tjänstemän bör
agera vid jäv eller jävsliknande situationer.
Vänsterpartiet anser att det är av högre prioritet att dessa fastställs. Och att nämnden även
fortsatt ska ha det yttersta ansvaret för de bidrag som nämnden beviljat.
Slutligen menar Vänsterpartiet att alla kulturproducenter redan idag har någon form av
egenfinansiering i form av biljettintäkter, försäljningar av tjänster med mera. Vänsterpartiet
är inte emot detta. Det är dock i dagsläget en
Sign.
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mer prioriterad uppgift för kulturnämnden att
stärka det offentligas stöd för en kultur som
inte är kommersiellt beroende än att hitta olika
nya former för ytterligare egenfinansieringar.
Vänsterpartiet finner även att majoritetens
formulering att föreningar inte ska få sänkt bidrag om de höjer sin egenfinansiering slår in
öppna dörrar. Det finns idag ingen rutin som
innebär att föreningar får sänkt bidrag om de
höjer sin egenfinansiering. Vänsterpartiet finner att detta enbart är en skrivning för dess
egen skull och utan relevans.
Alla dessa synpunkter sammantaget gör det
omöjligt för Vänsterpartiet att ställa sig bakom
majoriteten i bidragsgruppens förslag till beslut
och är anledningen till att Vänsterpartiet lämnar ett eget förslag till beslut.”
Ordföranden ställde under proposition de båda
förslagen till beslut, och fann att nämnden beslutat bifalla arbetsgruppens förslag.
(v) ledamoten Ezdani Khan reserverade sig till
förmån för sitt förslag och yrkande.
(s) ledamöterna Sladić, Fjellström och Bozyel
lät anteckna följande särskilda uttalande till
protokollet.
”Bidragsregler skall vara enkla och tydliga. De
skall gå att kontrollera, kommunicera och följa
upp. Det är viktigt att minimera utrymmet för
subjektiva bedömningar och godtycke.
Jämställdhet mellan könen är ett viktigt mål i
bidragsgivningen och det är därför bra att krav
ställs på att detta skall framgå av bidragstagande organisationers stadgar.
Det är bra att kulturproducenter gör vad som är
möjligt för att höja självfinansieringsgraden.
Det är dock viktigt att komma ihåg att syftet
med att ge bidrag är att stimulera kulturell
mångfald och kulturellt nyskapande. Bidrag ges
till producenter som inte kan nå full kostnadstäckning. Vi socialdemokrater vill inte se en utSign.
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veckling där bara de som själva kan dra in
pengar är de som också får bidrag. Den konstnärliga kvalitén skall vara vägledande i bidragsgivningen inte förmågan att dra in pengar. Vårt
mål är att stärka det offentligas stöd till kultur
som inte är kommersiellt gångbar.”
Den icke tjänstgörande (mp) ersättaren Boström yttrade i sig ärendet. Om hon hade
tjänstgjort, skulle hon bifallit arbetsgruppens
förslag.

Sign.
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Extra sammanträde

Kulturnämnden beslutade att hålla ett extra
sammanträde tisdagen den 22 januari kl. 17.00
angående ansökan om extra medel till stiftelsen
Stockholms läns museum.
(s) ledamoten Sladić redogjorde kortfattat för
länsmuseets verksamhet och uppmanade
nämndens ledamöter och ersättare att besöka
museet.

Sign.
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Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa ordinarie
sammanträde skall äga rum torsdagen den 14
februari 2008.

Sign.

