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Kulturnämnden
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Gunnel Orselius Dahl (L), ordförande
Rickard Wessman (M), 1:e vice ordförande
Benjamin Dousa (M)
Edvin Alam (M)
Lennart Nilsson (KD)

Robert Johansson (S), 2:e vice ordförande
Lilja Johansson Lindfors (S), ersättare för Adnan Can
Moa Neuman (S), ersättare för
Bim Eriksson
Tomas Melin (MP)

Ersättare

Arslan Bicen (M)
Antonia Jaksic (M)
Magnus Nilsson (M)
Paula Ternström (L)
Fredrik Lindståhl (C), t o m § 25

Aviva Barczewska (MP)
Isabell Flygare (V)
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Eva Bergquist
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Elisabeth Wengström
Hanna Wiik
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Joar Karlsson Forssell
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Sandra Gustafsson
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2016-04-14
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Gunnel Orselius Dahl
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§ 24

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande
och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 25

Information från kulturförvaltningen

Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming och chefen för tillväxt- och regionplaneförvaltningen Hanna Wiik berättade om arbetet med
RUFS 2050. De framhöll bl a att den regionala utvecklingsplanen inte är en investeringsplan utan uttrycker
regionens samlade vilja. Den innehåller 4 övergripande
mål, 22 mätbara delmål fram till 2030 och 28 prioriterade åtgärder fram till 2026.
Folkoperans VD Pia Kronqvist informerade om Folkoperans 40-åriga historia och tydliggjorde att målet för
verksamheten fortfarande är att förnya operakonsten.
Förvaltningschef Eva Bergquist framhöll att en stor del
av det förändringsarbete som kulturnämnden och
– förvaltningen bedrivit sedan ett par år tillbaka behandlas i flera viktiga och omfattande ärenden vid dagens sammanträde.
§ 26

Anmälningsärenden

Beslut fattade med stöd av kulturnämndens delegation:

Ärende

Beslutsnr

Beslutande

Datum för beslut

Beslut om pedagogisk webb-plattform
om konsten på Nya Karolinska Solna

15/2016

Elisabeth
Wengström

2016-01-29

Stöd till distriktsorganisationer, ungdomsorganisationer 2016, första halvåret

22/2016

Eva Bergquist

2016-02-24

Sign.
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Ärende

Beslutsnr

Beslutande

Datum för beslut

Stöd till ungdomsorganisationer 2016,
Salt Mittsverige och Amatörteaterns
riksförbund Stockholmsdistriktet, avslag

23/2016

Eva Bergquist

2016-02-24

Stöd till distriktsorganisationer: handi- 24/2016
kapprörelsens ungdomsorganisationer
2016

Göran Rosander

2016-03-01

Stöd till handikapprörelsens ungdoms- 25/2016
organisationer 2016, Föreningen för
Hörselskadade och Döva Barn med Familjer, avslag

Göran Rosander

2016-03-01

Projektstöd Kultur i vården 2016

26/2016

Eva Bergquist

2016-02-17

Ansökan från SITE om stöd

30/2016

Eva Bergquist

2016-04-05

Utvecklingsstöd Teater Tribunalen

38/2016

Eva Bergquist

2016-03-16

Övriga ärenden för kännedom:
Regionbibliotek Stockholm, Biblioteksrådet 2015
Utvärdering av Innovativ Kultur, slutrapport 2016

Sign.
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§ 27

Skrivelse från MP och V 2015-10-21 om hur
konsten inom trafiken hanteras

Kulturförvaltningen lämnade skrivelse 2016-04-06
som svar på skrivelse (2015-10-21) från Miljöpartiet
och Vänsterpartiet angående ansvarsfördelningen för
konstfrågor inom landstinget.
Elisabeth Wengström föredrog ärendet.
Förvaltningens svar godkändes och lades till handlingarna.
(MP) ledamoten Melin lät anteckna följande särskilda
uttalande till protokollet:
”Miljöpartiet vill tacka förvaltningen för ett bra, genomarbetat och matnyttigt svar. Även om det i normalfallet inte borde ta sex månader från att en skrivelse
läggs till att svar ges, som nu, så blir den klagan mindre
när svaret är så här fylligt och tvesovlat.
När skrivelsen lades kunde dock ett illa dolt missnöje
höras från den styrande minoriteten. Företrädare för
alliansen föreslog rakt ut att skrivelsen inte borde läggas och att det är upp till varje partis kansli att ta reda
på svaret på frågor likt dessa. Miljöpartiet vill därför ta
detta tillfälle i akt att notera några saker kring skrivelseverktyget.
Först vill vi notera att det omöjligen är så att den här
typen av information kan sammanställas utan att ta
förvaltningen i anspråk. Det är på förvaltningen den
här informationen finns. Att det skulle finnas ett mer
effektivt sätt att ta reda på hur förvaltningarna inom
landstinget arbetar och samverkar utan att just fråga
förvaltningen synes inte helt logiskt.
Sedan vill vi notera att ett skrivelsesvar också är en officiell handling på ett annat sätt än om liknande information sammanställts genom exempelvis inofficiella
telefonsamtal. Skrivelsesvaret är svart på vitt och möjligt att hänvisa till på ett annat sätt i den politiska vardagen. Det är också möjligt att ta del av för journalister, revisorer, allmänhet med mera, vilket har ett
stort demokratiskt värde.
Sign.
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Om skrivelseverktyget överanvänds kan den bli en onödig belastning på förvaltningen, men med tanke på hur
extremt få skrivelser Miljöpartiet – eller andra partier
– lägger i Kulturnämnden framstår alliansens missnöje
när denna skrivelse lades som småaktig och respektlös.
I sak konstaterar vi att det nu torde stå utom allt tvivel
att det föreligger en otydlighet i regelverken om vad
som gäller på detta område. Även om praxis är tydlig är
det generellt vår ståndpunkt att land med lag ska bygggas och att styrning av områden som hanterar betydande summor offentliga medel inte ska styras av
praxis eller tradition utan av fullmäktige beslutade
styrdokument.”

Sign.
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§ 28

Nya regionala stödformer 2017

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att från och med 2017 inrätta Verksamhetsstöd,
ett- till treårigt regionalt verksamhetsstöd för
kultur
att från och med 2017 inrätta Projektstöd, ett
projektstöd för kultur
att därmed från och med 2017 avveckla Verksamhetsstöd till regional kultur-verksamhet,
Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet, projektstöd Ung aktiv kultur, projektstöd Kultur i skärgården, Stöd för att öka
tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning samt stöd till Hälsopedagogisk
kulturverksamhet.
att med tillämpning från och med 2017 års stöd
fastställa kriterier, bedömningsgrunder, prioriteringar och allmänna villkor till Verksamhetsstöd samt Projektstöd i enlighet med förvaltningens förslag i bilaga 3 och 4.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 29

Referensgrupp till bedömning av ansökningar
om projekt-och verksamhetsstöd

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att inrätta en referensgrupp för bedömning av
ansökningar om Projektstöd respektive regionalt Verksamhetsstöd.
att referensgruppen ska bestå av tio medlemmar som utses av kulturnämnden efter förslag
från kulturförvaltningen. Medlemmarna utses
på två år, med möjlighet till förlängning med ett
år.
att referensgruppen är rådgivande och beslut i
stödärenden fattas av kulturnämnden/kulturförvaltningen enligt delegationsordning.
att referensgruppens medlemmar arvoderas
med 25 000 kr/år.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 30

Samarbete med Parkteatern 2016

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att bevilja att 195 000 kr + moms avsätts ur Utvecklingsanslaget för subventioner på 50 % av
föreställningskostnaderna i Haninge, Solna,
Sollentuna, Täby, Vaxholm och Österåker kommun. Subventionerna ska betalas ut direkt till
kommunerna, som i sin tur ersätter Parkteatern.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 31

Avrapportering särskild satsning Kultur för
asylsökande hösten 2015 och förslag för fortsättning 2016

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att godkänna avrapporteringen,
att 1 330 000 kr lyfts från den fastställda budgeten för Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2016 till förmån för en fortsättning av
satsningen Kultur för asylsökande i samband
med den tredje utlysningen av Kulturstöd till
tillfällig verksamhet hösten 2016.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 32

Kulturnämndens månadsrapport februari 2016

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att fastställa kulturnämndens resultatrapport
för februari 2016 enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 33

Översyn av länskulturfunktionernas organisation och samverkan

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att godkänna utredningen ”Översyn av länskulturfunktionernas organisation och samverkan”
samt att beakta dess innehåll inför kommande
prioriteringar och framtida insatser avseende
länskulturfunktionerna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
(S) ledamoten Johansson anmälde jäv och deltog varken i överläggning eller beslut.
Tjänstgörande ersättarna Johansson Lindfors (S) och
Neuman (S) samt (MP) ledamoten Melin lät anteckna
följande särskilda uttalande till protokollet:
”Miljöpartiet och Socialdemokraterna ser positivt på
översynens fokus på strategiska och långsiktiga val för
hur Stockholms läns landstings länsfunktioner organiseras. Detta står i bjärt kontrast till alliansens tidigare
ideologiska skygglappspolitik om att inget ska kunna
drivas i egen regi, vilken vi nu hoppas att vi kan lämna
bakom oss.
Den vidare processen av ärendet kommer behöva belysa flera viktiga frågor, men vi vill ändå redan nu understryka två viktiga poänger. Dels finner vi att översynen ger goda argument för en samorganisering, utifrån
verksamheternas egna förutsättningar och som därmed
skulle kunna stärka verksamheterna både på kort och
på lång sikt. Med detta sagt finns det all anledning att i
den vidare processen ge särskild akt på de verksamheter som riskerar att också lida nackdelar av en sådan
omorganisation. Exempelvis länsmusiken där översynen tydliggör den faktiska risk – och länsfunktionens
egen oro – kring vad en förändring kan innebära för
Blåsarsymfonikerna och Musikaliska. Det behöver säkerställas att en organisationsförändring inte får som
första konsekvens att en traditionsrik orkester och en
relativt ny och spännande musikscen försvinner.
Sign.
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Vi vill också poängtera att vi inte ser några fördelar
med en samlokalisering om det inte i ett andra steg
också leder till en samorganisering.”

Sign.
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§ 34

Konstnärlig gestaltning, S:t Görans sjukhus,
Nya vård och behandlingsbyggnader

Ärendet utgick.

Sign.
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§ 35

Förstudie kompetenscentrum kultur och hälsa

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att godkänna förstudien som en utgångspunkt
för uppbyggnaden av ett kompetenscentrum för
kultur och hälsa
Elisabeth Wengström föredrog ärendet.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 36

Remiss över Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2017 och plan för åren 2018-2020
samt investeringsbudget för år 2017 och inriktningsnivåer för planåren 2018-2021

Kulturförvaltningen föreslog 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
På förslag från ordförande Orselius Dahl (L), majoritetsledamöterna Wessman (M), Dousa (M), Alam (M)
och Nilsson (KD) samt med stöd av (S) ledamoten Johansson och tjänstgörande ersättarna Johansson Lindfors (S) och Neuman (S) samt (MP) ledamoten Melin
beslutade kulturnämnden
att utan eget ställningstagande överlämna förvaltningens yttrande för fortsatt beredning inför
beslut i landstingsstyrelse/landstingsfullmäktige.

Sign.
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§ 37

Remiss LS 2015-0833 Strategi för innovation
och digitalisering i Stockholms läns landsting
2016-2020

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att överlämna förvaltningens förslag till yttrande över strategin för innovation och digitalisering.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 38

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde skall
äga rum den 8 juni 2016.

Sign.

