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§ 26
Beslut om dagordning
Kulturnämnden beslutade att godkänna dagordningen.

Sign.
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§ 27
Val av protokolljusterare
Kulturnämnden beslutade att utse Gunnel Orselius Dahl och Robert Johansson till
protokolljusterare.

Sign.
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§ 28
Information från förvaltningen/Leif Magnusson informerar om
Mångkulturellt centrum
Förvaltningschef Eva Bergquist informerade om kultursamverkansmodellen som
startade 2011, för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och
variationer. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är
berättigade till statligt stöd. Landsting/regioner som ingår i modellen beslutar, i
samverkan med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till
regional kulturverksamhet. Samtliga län, utom Stockholm, är sedan 2013 med i
kultursamverkansmodellen.
Leif Magnusson informerade om Mångkulturellt centrum, en stiftelse som bland annat
bedriver utbildning och forskning, har ett bokförlag samt ett kulturhus med
utställningar, specialbibliotek och kulturpedagogisk verkstad.Verksamhetens mål är att
vara ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring migration
och social och kulturell mångfald.

Sign.
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§ 29
2017/195 Anmälningsärenden/delegationsärenden
Beslut fattade med stöd av kulturnämndens delegation:
Ärende

Beslutsnr

Beslutande

Datum för
beslut

Forskningsöversikt med koppling till de
kulturella och kreativa näringarna i
Stockholms län

12/2017

Eva Bergquist

2017-03-17

Donation av skulptur av Puck Stocklassa

13/2017

Elisabeth Wengström

2017-03-20

Projektstöd Kultur i vården mars 2017

14/2017

Eva Bergquist

2017-03-23

Delegationsbeslut Projektstöd 2017 april

17/2017

Eva Bergquist

2017-04-12

Övriga ärenden för kännedom
Biblioteksrådet 2016

Sign.
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§ 30
2017/480 Landstingsdirektörens planeringsunderlag inför budget 2018
(Andra publiceringen)
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att överlämna yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag inför budget
2018 enligt förslag för fortsatt beredning inför beslut i landstingsstyrelsen.
S, MP och V föreslog kulturnämnden att besluta
att utan eget ställningstagande överlämna yttrande över landstingsdirektörens
planeringsunderlag inför budget 2018 enligt förslag för fortsatt beredning inför beslut i
landstingsstyrelsen.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet lade fram ett särskilt
uttalande:
”Landstingsdirektören har presenterat ett planeringsunderlag med förutsättningar
inför budgetprocessen och landstingets fortsatta arbete för att utveckla och investera i
sina kärnverksamheter med bibehållet höga ambitioner. Stockholms läns landsting har
en välskött ekonomi men påverkas självfallet av den avmattande konjunktur som för
närvarande råder i Sverige. Till följd av detta snävare budgetutrymme påvisar
planeringsunderlaget ett behov av effektiviseringar och översyn av både verksamheter
och investeringar. I remissvaret belyses förvaltningens bedömningar av vilka åtgärder
som krävs för att följa planeringsunderlagets rekommendationer.
Alliansen återkommer under maj månad med ett eget samlat budgetförslag där
verksamheter, investeringar och framtidssatsningar inom landstingets olika
verksamheter har prioriterats och vägts samman. Det är först när vårt samlade
budgetförslag har presenterats som vi tar slutlig ställning till planeringsunderlagets
olika lösningsförslag.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Gunnel Orselius Dahl

Robert Johansson

Sign.
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§ 31
2016/899 Kulturnämndens delegationsordning
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att döpa om beslutsordningen till delegationsordning
att godkänna bifogat förslag till Delegationsordning för kulturnämnden med vissa
redaktionella förändringar
att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om en ny beslutsordning.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 32
2017/476 Samarbete med Parkteatern 2017
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att bevilja att 302 500 kr + moms avsätts ur anslaget för Regional samverkan för
subventioner på 50 % av föreställningskostnaderna i Haninge, Järfälla, Nacka,
Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna 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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§ 33
2014/726 Beslut om utbetalning av medel för konstprojekt till ny
utomhusgård, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att godkänna utbetalning av totalt 2,2 mnkr till konstprojekt till ny utomhusgård inom
ramen för den strategiska investeringen Chopin, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 34
2015/411 Konstnärlig gestaltning på Nya Karolinska Solna, pedagogisk ITplattform
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att godkänna de ekonomiska förutsättningarna för ett fullföljande av projektet.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 35
2017/502 Konstprogram Q- och N-kvarteret, Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna (Andra publiceringen)
Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta
att kulturnämnden föreslås besluta om godkännande av konstprogrammet för Q- och
N-kvarteren, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sign.
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§ 36
Nästa sammanträde
Kulturnämnden beslutade att nästa sammanträde äger rum den 31 maj.

Sign.
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