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§ 131

§ 131 Val av protokolljusterare
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt att uppdra åt ordföranden och 2:e vice ordföranden att justera protokollet
§ 132 Anmälan av protokolljustering
Anmäldes att kultur- och utbildningsnämndens protokoll
den 17 oktober 2006 justerats den 19 oktober 2006.
§ 133 Anmälningsärenden för kännedom
Förteckningar den 2 och 7 november 2006 över ärenden för
kännedom lades utan erinran till handlingarna.
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§ 134

§ 134 Framställan från Stockholms läns blåsarsymfoniker om
förskott på 2007 års verksamhetsstöd
KUN 2005/479
Framställan från Stockholms läns blåsarsymfoniker om
förskott på 2007 års verksamhetsstöd.
Utlåtande den 23 oktober 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att medge Stockholms läns blåsarsymfoniker förskott om 1 500 000 kronor på 2007 års verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet
att fastställa slutligt verksamhetsstöd 2007 till
Stockholms läns blåsarsymfoniker i samband med
att övriga ansökningar om verksamhetsstöd till
regional kulturverksamhet prövas.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 135

§ 135 Rapport angående uppföljning av föreningen Unga Örnar i
Haninge/Lyckebygården
KUN 2005/401
Rapport angående uppföljning av föreningen Unga Örnar i
Haninge/Lyckebygården.
Utlåtande den 2 november 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att Unga Örnar Stockholms län skall återbetala
stöd som genererats av medlemmar hos Haninge/Lyckebygården för åren 2003 t o m 2006
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att med Unga Örnar Stockholms län reglera
återbetalning av stöd avseende Haninge/Lyckebygården för åren 2003 t o m 2006
att i övrigt godkänna förvaltningens rapport
rörande Unga Örnar i Haninge/Lyckebygården.
Följande yrkanden framställdes.
1

Ordföranden Parkdal (s), ledamöterna Wattsgård (v), Johansson (s) och Larsson (mp) samt tjänstgörande suppleanten Sladić (s), bifall till beslut, efter förslag från Sladić (s),
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att med Unga Örnar Stockholms län reglera
återbetalning av stöd avseende Haninge/Lyckebygården för åren 2003 t o m 2006 under 3 (tre) år
att i övrigt besluta enligt förvaltningens förslag.

2

(m)-ledamoten Watz, bifall till beslut
att återbetalningen skall göras av Unga Örnar Stockholms län i månadsskiftet januari/februari 2007
att i övrigt besluta enligt förvaltningens förslag.
Stockholms läns landsting
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§ 135

(fp)-ledamöterna Wästberg och Ifvarsson samt
(kd)-ledamoten Lunnergård, bifall till beslut i enlighet
med förvaltningens förslag.
Ordföranden ställde först under proposition yrkandet från
(fp)- ledamöterna Wästberg och Ifvarsson och
(kd)-ledamoten Lunnergård, och fann att nämnden hade
beslutat avslå detta.
Ordföranden ställde därefter under proposition yrkandet
från (m)-ledamoten Watz, och fann därvid att nämnden
beslutat avslå även detta yrkande.
Ordföranden ställde slutligen under proposition förslaget
från tjänstgörande suppleanten Sladić (s) samt i övrigt i
enlighet med förvaltningens förslag, och fann därvid att
nämnden beslutat bifalla detta.
Kultur- och utbildningsnämnden hade sålunda beslutat
att Unga Örnar Stockholms län skall återbetala
stöd som genererats av medlemmar hos Haninge/Lyckebygården för åren 2003 t o m 2006
att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att med Unga Örnar Stockholms län reglera
återbetalning av stöd avseende Haninge/Lyckebygården för åren 2003 t o m 2006 under 3 (tre) år
att i övrigt godkänna förvaltningens rapport
rörande Unga Örnar i Haninge/Lyckebygården.
(fp)- ledamöterna Wästberg och Ifvarsson samt
(kd)-ledamoten Lunnergård reserverade sig till förmån
för sitt yrkande i enlighet med förvaltningens förslag.
(m)-ledamoten Watz reserverade sig till förmån för sitt
förslag och yrkande
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§ 136

§ 136 Ansökan från CRAC om utökat kulturstöd
KUN 2006/745
Ansökan från CRAC om utökat kulturstöd.
Utlåtande den 27 oktober 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att avslå ansökan från CRAC (Creative Room för
Art & Computing/SKODK) om utökat kulturstöd
för 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 137

§ 137 Ansökan från Index om utökat kulturstöd
KUN 2006/737
Ansökan från Index om utökat kulturstöd.
Utlåtande den 27 oktober 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att bevilja Index utökat kulturstöd 2006 med
65 000 kr. Beslutet är villkorat till att Index senast
den 31 december 2006 inkommit med underlag till
kultur- och utbildningsförvaltningen som styrker
att stiftelsen, utöver det stöd som KUN beviljat,
erhållit tillräckliga intäkter för att säkra fortsatt
verksamhet under 2007. Föreliggande beslut skall
ses som en engångsföreteelse och innebär ingen
utfästelse om ökat stöd efter 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
(m)-ledamoten Watz deltog inte i beslutet och lät anteckna
följande särskilda uttalande till protokollet.
”Vi deltar ej i beslutet med hänvisning till vårt äskande i
moderaternas allmänna budgetmotion för år 2006.”
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§ 138

§ 138 Ansökan från RERE/C Tingskog om att använda redan beviljat
kulturstöd för Kalenderkvinnorna till projektet Öde Mix
KUN 2005/700
Ansökan från RERE/C Tingskog om att använda redan beviljat
kulturstöd för Kalenderkvinnorna till projektet Öde Mix.
Utlåtande den 27 oktober 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna att redan beviljat stöd till föreningen
RERE/C Tingskog om 60 000 kr för projektet
Kalenderkvinnorna i stället används till projektet
Öde Mix.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
(m)-ledamoten Watz deltog inte i beslutet och lät anteckna
följande särskilda uttalande till protokollet.
”Vi deltar ej i beslutet med hänvisning till vårt äskande i
moderaternas allmänna budgetmotion för år 2006.”
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§ 139

§ 139 Ansökan om kulturstöd 2006 – ansökan från Zebra Dans om
medel för att anpassa lokalerna för att öka tillgängligheten
för funktionshindrade
KUN 2005/637
Ansökan om kulturstöd 2006 – ansökan från Zebra Dans
om medel för att anpassa lokalerna för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.
Utlåtande den 2 november 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att avslå ansökan från Zebra Dans om medel för
att anpassa lokalerna för att öka tillgängligheten
för funktionshindrade.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 140

§ 140 Länshemslöjdskonsulenternas verksamhet 2007
KUN 2006/752
Exp

Länshemslöjdskonsulenternas verksamhet 2007.

Nämnden för
hemslöjdsfrågor

Utlåtande den 7 november 2007.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att fastställa verksamhetsplanen för länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län 2007 i enlighet med förslagsskrivelse och inge planen till
Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 141

§ 141 Uppföljning av målområden gällande verksamhetsstöd 2006
KUN 2006/763
Uppföljning av målområden gällande verksamhetsstöd 2006.
Utlåtande den 6 november 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att verksamhetsstödet till regional kulturverksamhet
2007 till Föreningen Danscentrum/Länsuppdrag dans,
Musik och Ungdom i Stockholms län, Stockholms läns
Bildningsförbund samt Stockholms läns Hembygdsförbund reduceras med 10 procent jämfört med beviljat
stöd 2006 om respektive organisation senast den 31 december 2006 inte styrkt för kultur- och utbildningsförvaltningen att de uppfyller kravet på att redovisa tillgängligheten för funktionshindrade i tryckt form eller på
hemsidan
att verksamhetsstödet till regional kulturverksamhet
2007 till Stockholms konserthusstiftelse reduceras med
10 procent jämfört med beviljat stöd 2006 om organisationen senast den 31 december 2006 inte lämnat in miljöplan eller motsvarande dokument till kultur- och utbildningsförvaltningen som styrker hur organisationen
arbetar systematiskt med miljöfrågor
att godkänna halvårsrapporterna 2006 från Stockholms
läns Blåsarsymfoniker avseende Länsmusiken i Stockholm samt avseende den Regionala konsulenten för
mångkultur och lägga rapporterna till handlingarna.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden,
att bordlägga ärendet.
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§ 142

§ 142 Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturoch utbildningsnämnden per den 31 oktober 2006
KUN 2006/195
Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kultur- och utbildningsnämnden per den 31 oktober 2006.
Utlåtande den 12 november 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna månadsbokslut för oktober 2006
enligt förvaltningens rapport.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 143

§ 143 Nästa sammanträde
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt att nästa sammanträde skulle äga rum den 5 december 2006. Sammanträdet
äger rum i Fatburen, Västgötagatan 2, plan 4, Utö.
Då detta är sista sammanträdet för denna nämnd, bjuds såväl nämndens politiker som tjänstemän på visning av
Millesgården, och därefter intages gemensam julmiddag
därstädes.
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