1 (11)

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2015-05-11

Sammanträdesdag

Måndagen den 11 maj 2015

Sammanträdestid

17.00–18.15

Sammanträdeslokal

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Sammanträdets art

Kulturnämnden

Beslutande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande
Rickard Wessman (m), 1:e vice ordförande
Antonia Jaksic (m), ersättare för Marita Lärnestad
Benjamin Dousa (m)
Lennart Nilsson (kd)

Robert Johansson (s), 2:e vice ordförande
Adnan Can (s)
Bim Eriksson (s)
Tomas Melin (mp)

Ersättare

Arslan Bicen (m)
Fredrik Lindståhl (c)

Aviva Barczewska (mp)
Kerstin Burman (v)

Övriga

Eva Bergquist
Sarah Magnusson
Elisabeth Wengström
Eric Sjöström
Göran Rosander

Joar Karlsson-Forssell
Alfred Askeljung
Joel Laurén
Sandra Gustafsson

Justering

2015-05-12

Ordförande
Gunnel Orselius-Dahl
Justerare
Robert Johansson
Vid protokollet
Göran Rosander
Justeringen anslagen

2015-05-12
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§ 43

Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att uppdra åt ordförande
och 2:e vice ordförande att justera protokollet.
§ 44

Information från kulturförvaltningen

Förvaltningschef Eva Bergquist redovisade sina intryck
från konferensen om samverkansmodellen som ägde
rum den 20 april.
Därefter berättade kulturförvaltningens särskilde utredare Eric Sjöström om den pågående översynen av kulturnämndens olika stöd och gav en redovisning av arbetet utifrån tre olika rubriker:
•
•
•

Övergripande kulturspaning och synpunkter
från kulturlivet.
Röster om kulturförvaltningens roll och uppgifter.
Synpunkter på handläggningen av kulturstöden.

Eva Bergquist avslutade med att berätta om hur utredningen processas vidare.

Sign.
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§ 45

Kulturnämndens månadsrapport mars 2015
KUN 2015/216

Utlåtande 2015-04-23.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att fastställa kulturnämndens resultatrapport
för mars 2015 enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 46

Beslut om extrainsatt kulturnämnd oktober
2015
KUN 2015/299

Utlåtande 2015-04-24.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att sätta in ett extra nämndsammanträde den
28 oktober 2015.
Kulturnämnden beslutade att det extrainsatta nämndmötet skall äga rum den 21 oktober 2015.

Sign.
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§ 47

Kultur i vården - Rapport om Kultur på recept
KUN 2014/637

Utlåtande 2015-03-27.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att lägga förvaltningens rapport från pilotprojektet Kultur på recept till handlingarna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 48

Svar på skrivelse från (mp), (v) och (s) om procentregeln
KUN 2015/53

Kulturförvaltningen hade i skrivelse 2015-04-28 svarat
på frågor som ställts i skrivelse 2015-03-11 av (mp), (v)
och (s) om procentregeln och dess tillämpning.
Svaret diskuterades och lades därefter till handlingarna.

Sign.
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§ 49

Svar på remiss från kulturdepartementet om inordnande av Statens centrum för arkitektur och
design i Moderna museet - en kraftsamling för
konsten, arkitekturen och formen
KUN 2015/282

Utlåtande 2015-05-04.
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att som svar på remiss från kulturdepartementet överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 50

Utvecklingsärenden
KUN 2015/310

Utlåtande 2015-04-29.
Utlåtande 2015-04-27.
Utlåtande 2015-04-28
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att bevilja Dans i Stockholms stad och län
(KUN 2015/308) 100 000 kr ur anslaget för
regional samordning, avseende genomförande
av Barnens kulturdag samt Barnens kulturdag
c/o 2015
att bevilja Oktoberteatern (KUN 2015/210)
100 000 kr ur Utvecklingsanslaget, till Embryoverksamheten.
att i övrigt villkora besluten enligt följande:
Om projekt eller verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt eller blir försenat i förhållande till vad
som angivits i ansökan ska 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 stöd ska 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.
att reservera 400 000 kronor ur posten för regional samordning för insamlande av underlag
till den regionala kulturstrategin samt
att delegera till förvaltningschefen att fattabeslut om användning av medlen enligt det som
beskrivs i tjänsteutlåtandet.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
(mp)-ledamoten Melin lät anteckna följande särskilda
uttalande till protokollet:
Sign.
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”Det är glädjande att arbetet går vidare med den regionala kulturstrategi som Miljöpartiets motion initierade. Det är också bra att några av de många frågetecken som uppstod vid en märklig fullmäktigehantering av motionen nu kan rätas ut.
I Miljöpartiets ursprungliga motion pekade vi på behovet av att strategin blir en del av den regionala utvecklingsplanen, men att den också kan stå på egna ben. En
del i det är tidsplanen, där en regional kulturstrategi
skulle kunna stå färdig betydligt tidigare än den nya
regionala utvecklingsplanen. En annan del är perspektivet, där en regional strategi för kulturen som står på
egna ben blir bredare än ett som mer snävt förhåller sig
till regionala utvecklingsplanen. Idag är det ännu
oklart hur detta landar och muntliga och skriftliga underlag har gett olika besked i detta.”
(s)-ledamöterna Johansson, Can och Eriksson samt
icke tjänstgörande ersättaren Burman (v) lät anteckna
följande särskilda uttalande till protokollet:
”Kulturnämnden föreslås besluta att reservera
400 000 kronor ur posten för regional samordning för
insamlande av underlag till den regionala kulturstrategin som en del av den nya regionplanen.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ser mycket positivt på framtagandet av en regional kulturstrategi.
Som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har anfört
tidigare anser vi inte att en sådan strategi tas fram som
en del av den nya regionplanen, utan att det ska vara
en självständig strategi som står på egna ben som regionplanen och SLLs övriga verksamheter får inkludera
och förhålla sig till. Då krävs förstås samråd med övriga verksamheter i SLL.
Stockholms län är en stor region som innefattar olika
geografiska förutsättningar, och olika verksamheter
och kommunikationer. En aktiv kulturpolitik och att
SLL som en relevant och drivande kulturaktör i regionen förutsätter en övergripande, överordnad och
sammanhållen kulturstrategi där värdet av ett pågående och integrerat kulturarbete slås fast och konkretiseras för att genomsyra alla våra verksamheter och
vår tillväxt- och regionplanering.”

Sign.
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§ 51

Nästa sammanträde

Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde ska
äga rum den 23 september 2015.

Sign.

