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§ 15

§ 15-17

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande
och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 16

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 2014-02-13
justerades 2014-02-17.
§ 17

Anmälningsärenden för kännedom

Beslut fattade med stöd av kulturnämndens delegation:
Ärende

Beslutsnr

Beslutande

Datum för beslut

Verksamhetsstöd till studieförbunden 2014

8/2014

Kerstin Olander 2014-01-30

Stöd till studieförbunden 2014

9/2014

Kerstin Olander 2014-01-30

Stöd till distriktsorganisationer – ungdoms- 10/2014
organisationer 2014 – första halvåret

Kerstin Olander 2014-02-05

Verksamhetsstöd 2014 till Stockholms läns
museum

11/2014

Kerstin Olander 2014-01-30

Stöd till distriktsorganisationer 2014 –
funktionshindersrörelsens ungdomsorganisationer

12/2014

Kerstin Olander 2014-02-24
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§ 18

§ 18

Konstprogram för Eastmaninstitutet
KUN 2013/613

Utlåtande 2014-02-25.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att godkänna konstprogram för Eastmaninstitutet.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 19

Konstprogram för Nya Södertälje Sjukhus
KUN 2013/505

Utlåtande 2014-03-04.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att godkänna konstprogram för Nya Södertälje
Sjukhus.
På förslag från ordförande Starbrink (fp), majoritetsledamöterna Wessman (m), Törnblom (m), Bergmark
(m) och tjänstgörande ersättaren Levanto (m) samt
med stöd av (s) ledamöterna Sladić, Sjöström, Johansson Lindfors och (mp) ledamoten Melin beslutade kulturnämnden
att förvaltningen får i uppdrag att genomföra
det föreslagna konstprogrammet för Södertälje
sjukhus,
att förvaltningen får i uppdrag att i samråd med
SFI och Locum utreda hur landstingsfullmäktiges fastställda regler och intentioner gällande
konstanslag i samband med produktion av nya
vårdlokaler ska tillämpas,
att därutöver anföra följande:
Kulturnämnden konstaterar att inriktningen för konstprogrammet för Nya Södertälje sjukhus är bra. Dock
behöver landstinget utveckla en strategi för att uppnå
landstingsfullmäktiges fastställda mål om att två procent av byggkostnader vad avser vårdlokaler ska gå till
konstnärlig gestaltning.

Sign.
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§ 20

§ 20

Film Stockholms verksamhetsberättelse 2013
KUN 2014/130

Utlåtande 2014-02-25.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att fastställa verksamhetsberättelse 2013 för
Film Stockholm enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.

7 (19)
PROTOKOLL
2014-03-13

Kulturnämnden

§ 21

§ 21

Film Stockholms verksamhetsplan 2014
KUN 2014/131

Utlåtande 2014-02-21.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att fastställa Film Stockholms verksamhetsplan
2014 enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 22

§ 22

Återremitterat ärende: Kulturnämndens beslutsordning
KUN 2014/52

Utlåtande 2014-03-05.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att fastställa punkterna B 11 - B 15 i beslutsordningen att gälla fr o m 2014-03-14 samt
att förvaltningen får i uppdrag att återkomma
till kulturnämnden under hösten 2014 med en
uppföljning av punkterna B 11 - B 15 i beslutsordningen.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
(s) ledamöterna Sladić, Sjöström och Johansson Lindfors lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet:
”Vi Socialdemokraterna är mycket intresserade av att
öka den strategiska inriktningen och innehållet i landstingets kulturpolitik och att utveckla modeller för en
bättre strategisk samverkan kring regional utveckling.
Förslaget om utökad delegering har diskuterats i kulturnämndens beredning för översyn av mål och former
för stöd till kultur-och föreningslivet. Beredningen föreslog att sätta gränsen för delegation till förvaltningschefen till 300 000 kr.
Vi vill utveckla instrument och verktyg som ger bättre
beslutsunderlag och högre strategisk förmåga till regionala och lokala aktörer på kulturområdet. Vi tror att
referensgruppen, som komplement till handläggare, är
ett bra instrument som ger större transparens och
ställde oss därför positiva till gruppens förslag att 300
000 kr vore en lämplig gräns för delegation.
I beslutsordningen saknar vi en beskrivning av hur och
i vilken mån förvaltningens beslut kan överklagas. Vi
vill försäkra oss om att någon som anser sig blivit felaktigt behandlad av förvaltningen får möjlighet att få
sitt beslut överprövat av kulturnämnden.”
Sign.
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§ 23

§ 23

Kulturnämndens internkontrollplan 2014.
KUN 2014/104

Utlåtande 2014-02-17.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att fastställa kulturnämndens internkontrollplan 2014 enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 24

§ 24

SLIF:s verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 från Stockholms landstings idrottsförbund förelades kulturnämnden för kännedom.
Verksamhetsplanen är fastställd av SLIF:s styrelse
2013-11-28.

Sign.
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§ 25
Exp
Berörda

§ 25

Stöd till Hälsopedagogisk verksamhet.
KUN 2014/251

Utlåtande 2014-02-16.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att bevilja stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2014 och våren 2015 till

Unga Klaras Vänner

Studiefrämjandet i
Stockholms län
Zirkus Loko-Motiv
Utmana

Identitet och pubertet
- ett hälsopedagogiskt
projekt (De jag
egentligen är + Tjejers pubertet)
Circonova: Att bryta
tystnaden
Äfventyrsraketen
Framsteg

KUN 2013/938

2 900 000 kr

KUN 2013/960

2 900 000 kr

KUN 2013/961
KUN 2013/969

600 000 kr
600 000 kr

att uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal
med Studiefrämjandet i Stockholms län avseende Circonova för perioden 2014-07-01 –
2015-06-30,
att uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal
med Unga Klaras Vänner avseende projektet
Identitet och pubertet för perioden 2014-07-01
– 2015-06-30,
att avslå ansökningarna från
Kantele- och Kalevala Vänner
Avart Dans & Rörelse

KUN 2013/959
KUN 2013/963

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 26

Projektstöd Kultur i Vården
KUN 2014/227

Exp
Berörda

§ 26

Utlåtande 2014-02-24.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att bevilja

Kulturföreningen twochange
ARTLAB, enskild firma
Capio Geriatrik AB, Dalens sjukhus

80 000 kr KUN 2014/63
60 000 kr KUN 2014/65
50 000 kr KUN 2014/77
TOTALT

190 000 kr

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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Uppföljning av frågan om stöd till finskspråkig
verksamhet
KUN 2014/294

Rapport 2014-02-27.
Rapport om uppföljning av frågan om stöd till finskspråkig verksamhet förelades kulturnämnden.
Rapporten lades till handlingarna.
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§ 28

§ 28

Deltagande i seminarium om Kulturella och
Kreativa Näringar den 27 mars 2014

Kulturnämnden beslutade att alla ledamöter och ersättare får delta i heldagsseminarium den 27 mars 2014
på Bonniers Konsthall med titeln Kreativa Mötesplatser - Hållbar utveckling och framtidens samverkan i
Stockholm – Mälarregionen.

Sign.
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§ 29
Exp
Landstingsstyrelsens förvaltning

§ 29

Anhållan om medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm.
KUN 2014/293

Utlåtande 2014-02-28.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att i kulturnämndens budget för 2015-2017 beakta näringsbidraget från Landstingsstyrelsen
till Stockholms Konserthusstiftelse,
att godkänna Landstingsstyrelsens uppdrag att
följa upp genomförandet av planerade åtgärder
avseende Konserthusets upprustning samt utbetala bidraget avseende upprustningen mot erforderliga fakturaunderlag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 30

§ 30

Övriga frågor

Ordförande Starbrink (fp) berättade att rekryteringen
av en ny förvaltningschef pågår och att nämndens presidium träffat flera intressanta kandidater. Ordförande
bad nämndens ledamöter reservera den 2 april kl
09.00 för ett eventuellt extra sammanträde för beslut
om tillsättning av ny förvaltningschef.
Med anledning av ärendet om finskspråkig verksamhet
(§ 27) anmälde (s) ledamöterna Sladić, Sjöström och
Johansson Lindfors följande skrivelse till protokollet:
”Vi vill först säga att vi håller även med förvaltningen
att nämnden i samband med översynen av bidragsreglerna bör uppmärksamma frågan om särskilda stöd till
de nationella minoriteterna.
Vi anser också att det är bra att Uusi Teatteri inom ramen för stödet till finskt förvaltningsområde beviljades
180 000 kr från LSF Kommunikation som handlägger
frågor kring SLL:s ansvar som finskt förvaltningsområde.
Men vi vill härmed uttrycka vår oro för att det enligt
Landstingsstyrelsens analys, som har distribuerats till
alla förvaltningar och bolag, framgår att en del landsting verkar ha svårt att tolka sitt uppdrag i det minoritetspolitiska arbetet.
I december 1999 erkändes romer, judar, samer, tornedalingar och sverigefinnar som nationella minoriteter i
Sverige och romani chib, jiddisch, samiska, meänkieli
och finska erkändes som minoritetsspråk. I januari
2010 förstärktes deras rättigheter genom Lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS
2009:724). Lagen säger att språken ska skyddas och
främjas och de nationella minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur.
Regeringen har genom Kulturrådet gett ett förstärkt
uppdrag och uppmuntrat regionerna och institutionerna att främja nationella minoriteters och i synnerhet
romsk kultur. Kärnan i den nationella minoritetspolitiken är att grupperna ska ha inflytande och egenmakt
över sin kultur och dess utveckling.
Sign.
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§ 30

Den absoluta majoriteten av insatserna har omfattat de
minoritetsspråk som kommunen får statsbidrag för i
förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli
för att underlätta implementeringen. Utvecklingen går
däremot betydligt långsammare avseende de nationella
minoriteter som inte omfattas av statsbidrag och detta
gäller både inom och utanför förvaltningsområdena.
För de nationella minoritetsspråk som inte omfattas av
något förvaltningsområde anges mycket få effekter och
rätten till skydd och främjande för språk och kultur tillgodoses inte. Här återstår fortfarande mycket att göra
konstaterar Länsstyrelsen och Sametinget.
Den romska minoritetens situation är speciellt värd att
uppmärksamma. (s) ståndpunkt är att för att minska
välfärdsgapet mellan minoriteten romer och majoritetsbefolkningen krävs långsiktigt hållbara stödfunktioner, som främjar och stärker romers egenmakt.
Framgång nås genom proaktiva och breda samverkansprocesser. Kulturförvaltningen ger stöd till Lattjo
Drom, Re:Orient, som har en romsk avdelning, och till
Jazzfestivalen som har en romsk avdelning. Det är bra.
Men vi är oroade över att Romska musiksällskapets bidragsansökan för 2014 inte beviljats av SLL:s kulturförvaltning.
Romska musiksällskapet arangerar en romsk festival
med mycket kända internationella romska musiker.
Festivalen riktar sig till stor publik och bland annat familj, barn och unga med mera. Festivalen har utvecklats till en samlingsplats för återkommande festivalbesökare. Dessutom är festivalen mycket uppskattad och
mediabevakningen är stark. SVT visade festivalen som
en dokumentär. Sveriges radio gjorde program om festivalen. DN, SvD med flera publicerade bilder och artiklar. En stor grupp i publiken är unga från 13 år och
uppåt.
I det regelverk som nämnden fastställt är barn och
unga prioriterade – oavsett bakgrund. Regelverket har
inte ändrats de senaste fem åren. Romska musiksällskapet har beviljats bidrag från SLL 2012 och 2013
men inte 2014, trots att samma regelverk gäller.
Romska musiksällskapet har fått bidrag för 2014 från
Kulturrådet och Stockholms stad men inte från SLL.
Också Kulturrådet och Stockholms stad prioriterar kultur för barn och unga när de fördelar bidrag. Vi undrar
Sign.
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därför hur det kommer sig att SLL:s kulturförvaltning i
denna fråga kommer till en annan slutsats än tidigare
år och till en annan slutsats än Kulturrådet och Stockholms stads kulturförvaltning.
För att stärka samtliga nationella minoriteters möjlighet till inflytande anser vi att även romer och judar ska
ges resurser för samråd och dialog med lokala, regionala och nationella aktörer.
Vår fråga till kulturförvaltningen handlar om kulturförvaltningens behandling av Romska musiksällskapet
och festivalen. Vi vill veta:
•Vilket regelverk använder sig kulturförvaltningen av
vid sin bedömning av bidrag 2014 till Romska musiksällskapet?
•Har kulturförvaltningen haft samråd med andra bidragsgivare angående Romska musiksällskapet?
•Vilken handlingsplan finns för nationella minoriteter
inom kulturförvaltningen?
•Har förvaltningen haft samråd med företrädare för
nationella minoriteter?”

Sign.
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§ 31

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa ordinarie sammanträde ska äga rum den 24 april 2014.

Sign.

