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PROTOKOLL
2014-05-22

Sammanträdesdag

Torsdag den 22 maj 2014

Sammanträdestid

17.00–18.10

Sammanträdeslokal

Lunchrummet, Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23, Nacka

Sammanträdets art

Kulturnämnden

Beslutande

Anna Starbrink (fp), ordförande
Rickard Wessman (m), 1:e vice ordförande
Leif Bergmark (m)
Winston Håkanson (m), ersättare för
Törnblom
Mia Wallgren (c)

Gizela Sladić (s), 2:e vice ordförande
Jens Sjöström (s)
Lilja Johansson Lindfors (s)
Tomas Melin (mp)

Ersättare

Rolf Bromme (fp)
Monica Karlsson (kd)

Robert Johansson (s)

Övriga

Lisbeth Olsson, t o m § 54
Kerstin Olander
Göran Rosander

Ghita Edmark
Joel Laurén

Justering

2014-05-26

Ordförande
Anna Starbrink
Justerare
Gizela Sladić
Vid protokollet
Göran Rosander
Justeringen anslagen

2014-05-
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§ 47

§ 47-50

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande
och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 48

Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att kulturnämndens protokoll 2014-04-24
justerades 2014-04-28.
§ 49

Muntlig rapport – Uppföljning av länshemslöjdskonsulenternas överföring till Stockholms
läns museum

Länsmuseichef Peter Bratt och enhetschef Andreas
Sohlberg redogjorde för överflyttningen av länshemslöjdskonsulenterna till Stockholms läns museum. Huvudmannaskapsförändringen, nuläge, framtida arbetsformer och verksamhetsmässiga utmaningar beskrevs.
Ledamöterna fick också möjlighet att ställa frågor.
§ 50

Anmälningsärenden för kännedom

Beslut fattade med stöd av kulturnämndens delegation:
Ärende

Beslutsnr

Beslutande

Projektstöd Innovativ Kultur våren 2014

28/2014

Kerstin Olander 2014-05-05

Ansökan från Dans i Stockholms stad och
29/2014
län (DIS) Stockholms läns museum – i syfte
att skapa djupare samarbete mellan två
länskulturfunktioner.

Kerstin Olander 2014-05-12

Ansökan från Mälardalsrådet ”Vårt industri- 30/2014
ella kulturarv i Mälardalen”

Kerstin Olander 2014-05-05

Sign.

Datum för beslut
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Ärende
Kultur i Vården barnkatalog 2015
Övriga ärenden för kännedom:
Konserthusets årsredovisning

Sign.
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Beslutsnr
31/2014

§ 47-50

Beslutande
Datum för beslut
Kerstin Olander 2014-05-05
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§ 51

§ 51

Kulturnämndens tertialrapport per den 30 april
2014
KUN 2014/311

Utlåtande 2014-05-14.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att fastställa kulturnämndens tertialrapport för
april 2014 enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 52

§ 52

Firmatecknare för kulturnämnden 2014
KUN 2013/658

Utlåtande 2014-05-06.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att förvaltningschef Eva Bergquist har rätt att
teckna kulturförvaltningens firma fr o m den 26
maj 2014 t o m 31 december 2014,
att förvaltningschef Eva Bergquist har rätt att
utfärda fullmakt för annan tjänsteman för utkvittering av värdeförsändelser till kulturförvaltningen fr o m 26 maj 2014 t o m 31 december 2014,
att förvaltningschef Eva Bergquist har rätt att
utfärda fullmakt för annan tjänsteman för utkvittering av kulturförvaltningens handkassa
fr o m den 26 maj 2014 t o m 31 december 2014.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 53

Uppföljning av utvärderingen av länskulturfunktionerna
KUN 2013/501

Rapport 2014-05-05.
Kulturförvaltningen presenterade rapport – uppföljning av utvärderingen av länskulturfunktionerna.
Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Sign.

§ 53
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§ 54

§ 54

Landstingsrevisorernas årsrapport och revisionsberättelse för kulturnämnden 2013
KUN 2014/373

Utlåtande 2014-05-12.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att yttra sig över landstingsrevisorernas årsrapport och revisionsberättelse för kulturnämnden
2013, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 55

§ 55

Rapport – undersökning av tillgänglighet till
kulturlokaler
KUN 2013/684

Utlåtande 2014-05-12.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att godkänna föreliggande rapport – undersökning av tillgänglighet till kulturlokaler och uppdra till kulturförvaltningen att arbeta in frågan
om tillgänglighet i bidragsöversynen.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 56

§ 56

Ansökan från Kulturdirekt för att kommunicera
och tillgängliggöra regionens kulturutbud i enlighet med handlingsplanen Kreativa Stockholm
KUN 2014/441

Utlåtande 2014-05-06.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att bevilja Kulturdirekt 200 000 kr ur anslaget
för ökad regional samverkan för att förnya och
uppdatera sin hemsida,
att i övrigt villkora stödet enligt följande:
Om projekt eller verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt eller blir försenat i förhållande till vad
som angivits i ansökan skall kulturförvaltningen underrättas omgående. Väsentliga förändringar eller förseningar kan innebära att hela eller del av stödet skall
återbetalas till kulturnämnden. Stödet kan inte användas till annat projekt.
Beviljat kulturstöd till tillfällig verksamhet 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 4 prisbasbelopp (år 2014 utgör 4 prisbasbelopp 177 600 kr) skall lämna ekonomisk
redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 57

§ 57

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde ska
äga rum den 25 september 2014.
Ordförande Anna Starbrink tackade Kerstin Olander
för hennes insatser som tf förvaltningschef och önskade sedan alla en skön sommar.

Sign.

