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Ärendebeskrivning
Kulturnämnden yttrar sig över landstingsdirektörens planeringsunderlag
2017.
Beslutsunderlag
Yttrande över Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2017 och plan för
åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och inriktningsnivåer för
planåren 2018-2021
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna bifogat yttrande över landstingsdirektörens beslutsunderlag,
att överlämna kulturnämndens yttrande inklusive bilagor som omfattar nya
mål och investeringsram för fortsatt beredning inför beslut i landstingsstyrelse/landstingsfullmäktige
Förvaltningens motivering

Kulturförvaltningens förslag framgår av bifogat yttrande. Enligt tidsplanen
skall nämndbehandlat yttrande inklusive investeringsplan inrapporteras till
SLL Styrning och ekonomi senast den 18 april.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till
miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
Eva Bergquist
förvaltningschef
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1.

Sammanfattning

Verksamhetsåret 2017 är centralt för kulturnämndens fortsatta inriktning.
Insatser som förberetts genom dialoger med länets kulturliv och kommuner
samt både interna och externa utredningar som tagits fram under
mandatperioden ska implementeras. Det handlar bland annat om nya
stödformer som syftar till att öka angelägenhetsgraden av landstinget som
en kulturpolitisk aktör och att processa en regional kulturstrategi samt om
att tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden inrätta ett
kompetenscentrum för kultur och hälsa. Stockholms läns landsting är
huvudfinansiär till Konserthuset som av fullmäktige anvisats ett 4-årigt
stöd med bestämda uppräkningar. I praktiken innebär den föreslagna
minskade ramhöjningen att denna så gott som uteslutande destineras till
Konserthuset, en av länets alla kulturaktörer vilket kommer att skapa en
obalans och olycklig snedfördelning av resurser samtidigt som syftet med
översynen försvåras.
Landstingsdirektörens planeringsunderlag återger dessvärre inte de nya
inriktningar och prioriteringar som nämnden beslutat om och som
redovisats i slutlig budget och bokslut. Det är angeläget att landstingets
samlade kulturpolitiska röst uttrycker en gemensam vision.

2. Verksamhet
Stockholms läns landstings kulturnämnd har i tidigare dokument
översiktligt redogjort för de förändringar som präglar det kulturpolitiska
landskapet. Skeenden som nämnts är bland annat det ökade intresset för
kulturen som en viktig resurs i samhällsutvecklingen och
internationaliseringen. Framtidsplanen för hälso- och sjukvårdens unika
satsning på konsten och dess möjligheter i vårdmiljöer har lyfts fram.
Betydelsen av kulturens sociala dimension, både genom delaktigheten och
folkbildningen prioriteras tydligare. Denna vidgade kultursyn ska prägla
även verksamhetsåret 2017. De konstnärliga uttrycken och den konstnärliga
kvalitén, en självklar kärna för kulturpolitiken, definieras också utifrån de
sammanhang inom vilka kulturen yttrar sig. Implementeringen av nya
stödformer, etableringen av ett kompetenscentrum för kultur och hälsa,
gestaltningsarbetet vid länets både nya och redan befintliga vårdmiljöer,
det fortsatta arbetet med att integrera ett tydligt kulturperspektiv i den nya
RUFS:en samt den rörliga bildens ökande betydelse är processer som
nämnden prioriterar under 2017.
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Nämnden har även gett kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram nya mål
som speglar ovan redovisade ansats. Dessa presenteras nedan liksom en
övergripande vision.

Kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och
delaktighet
Mål och indikator

Utfall 2015

Mål 2016

Mål 2017

KULTUR SOM FRÄMJAR UPPLEVELSER, MÖTEN, BILDNING OCH
DELAKTIGHET
Samordning av länets resurser
Antal dialoger som har utvecklats med

1)

1)

50 st.

1)

1)

100 %

2)

2)

1-2%

kommunföreträdare, kulturaktörer och civilsamhället.

Regionala kulturstöd
Andel kommuner som nås av kulturnämndens insatser

Kultur som integrerad del av hälsooch sjukvården
Vid byggnation är två procent av
produktionskostnaderna för vårdlokaler samt en
procent för övriga lokaler avsatt till konst
Andel kommuner som nås av kulturaktiviteter för

70 %

inneliggande patienter
Andel av konstprojekt beställda av SFI och Locum inom

1)

1)

100 %

Antal konstnärliga gestaltningar som är färdigställda

1)

1)

≥ 35 st.

Andel konstärenden beställda av vårdverksamheter som

1)

1)

≥ 60 %

1)

1)

≥ 3 st.

ramen för nya byggnationer som är startade

är expedierade.

Konstnärlig utveckling
Antal riktade insatser inom Kreativa Stockholm som är
påbörjade
1)

Målen och indikatorer är nya och utfall för 2015 och målvärde för 2016 finns därför inte

2) Indikatorn har inte kunnat mätas

Det övergripande målet är en kultur som främjar upplevelser, möten,
bildning och delaktighet. Det är nedbrutet i målen samordning av länets
resurser, regionala kulturstöd, kultur som integrerad del av hälso- och
sjukvården samt konstnärlig utveckling.
Kulturnämndens verksamhet och stödgivning utgår ifrån demokratiska
värderingar och prioriterar barn och unga, mångfald och tillgänglighet.
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Nämndens vision är Kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till
delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region.
Samordning av länets resurser
En strategisk samordning av länets resurser inom kulturområdet stärker
Stockholmsregionen. Samordningen ska utgå ifrån kulturaktörers behov,
bygga på relevanta strategier och syfta till att länets medborgare får en
likartad tillgång till kultur.
Regionala kulturstöd
Stödformerna ska anpassas till ett föränderligt kulturlandskap samt
upplevas som relevanta för länets kulturaktörer. Tillsammans ska de bidra
till ett utbud som präglas av mångfald, bredd och spets.
Kultur som integrerad del av hälso- och sjukvården
Konstnärlig gestaltning och kulturaktiviteter berikar vårdmiljöer och utgör
en viktig resurs inom vård och omsorg. Kulturaktiviteter erbjuds för ökad
delaktighet, välbefinnande och positiva möten med vården. Ett ökat
samarbete mellan landstingets olika förvaltningar och bolag bidrar till
bättre samordning och samverkansvinster.
Konstnärlig utveckling
För att länets invånare ska ha tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud
behöver kulturskapare ges möjlighet till konstnärlig utveckling, bland annat
genom att pröva nya uttryck och uttrycksformer. Även de konstnärliga
gestaltningarna i offentlig vårdmiljö liksom stödet till olika typer av
kulturaktiviteter gagnar konstnärliga utvecklingsprocesser.

3. Ekonomi
Som angetts ovan är verksamhetsåret 2017 centralt för landstingets
positionering som relevant och angelägen kulturaktör i en växande region.
Bedömningen är vidare att de insatser som planerats och kommunicerats
inte kan skjutas på framtiden utan därför kommer att behöva genomföras
genom omprioriteringar. Den positiva bild som just nu omger nämndens
verksamhet riskerar att gå förlorad.
Tabellen nedan saknar för nämndens verksamhet relevans då ca 90 % av
landstingsbidraget avser externa aktörer.
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Åtgärd
1.
2.
3.

Belopp, mkr

4. Investeringar
Kulturnämnden föreslår en investeringsplan som överensstämmer med
Landstingsdirektörens planeringsunderlag. Under perioden 20176- 2026
beräknar förvaltningen investera i datorer, servrar, filmutrustning samt
möbler för ca 0,3-0,5 mnkr årligen för att säkerställa driften.

5. Föreslagna uppdrag att-satser
-

att fastslå nya mål för kulturnämndens verksamhet
att de fyra målområdena ersätts med reviderade prioriteringar
att de av fullmäktige åtta direktiven som anknyter till målet upphör
att gälla
att en investeringsplan fastställs som överensstämmer med
landstingsdirektörens planeringsunderlag

6. Övrigt
Detta yttrande avseende Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2017
plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och
inriktningsnivåer för planåren 2018-2021 har nämnd-/styrelsebehandlats
2016-04-13.

Eva Bergquist
förvaltningschef

