PROTOKOLL
2006-12-05
Sammanträdesdag

Tisdagen den 5 december 2006

Sammanträdestid

16:00-16:30

Sammanträdeslokal

Fatburen, Västgötagatan 2, plan 4, Utö

Sammanträdets art

Kultur- och utbildningsnämnden

Beslutande

Ulla Parkdal (s), ordförande
Conny Nilsson (s)
Stefan Johansson (s)
Ewa Larsson (mp)
Lotten von Hofsten (v), ersättare
för Wattsgård (v)

Ersättare

Gizela Sladić (s)
Christina Fjellström (s)
Tony Nilsson (s)
Ingvar von Malmborg (mp)

Övriga

Mats Danielsson
Hans Ullström
Christina Klotblixt

Justering

3006-12-12

Karin Ekdahl Wästberg (fp), 2:e vice
ordförande
Carl-Anders Ifvarsson (fp)
Sonia Lunnergård (kd)
Christina Harjulin (m), ersättare
för Watz (m)

Claes Nordmark

Ordförande
Ulla Parkdal
Justerare
Karin Wästberg
Vid protokollet
Mats Danielsson
Justeringen anslagen
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§ 144

§ 144 Val av protokolljusterare
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt att uppdra åt ordföranden och 2:e vice ordföranden att justera protokollet.
§ 145 Anmälan av protokolljustering
Anmäldes att kultur- och utbildningsnämndens protokoll
den 14 november 2006 justerats den 17 november 2006.
§ 146 Anmälningsärenden för kännedom
Förteckning den 22 november 2006 över ärenden för kännedom
lades utan erinran till handlingarna.
Ordföranden anmälde att Claes Nordmark är ny politisk sekreterare för (s) med ansvar för kulturfrågorna.
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§ 147

§ 147 Uppföljning av målområden gällande verksamhetsstöd 2006
KUN 2006/763
Uppföljning av målområden gällande verksamhetsstöd 2006.
Utlåtande den 6 november 2006.
Bordlagt ärende den 14 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 ordförandens förslag,
att bordlägga ärendet.
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§ 148

§ 148 Kultur i Vården 2006 – rapport om uppföljning
KUN 2005/36
Kultur i Vården 2006 – rapport om uppföljning.
Utlåtande den 21 november 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna Kultur i Vården 2006 – rapport om
uppföljning och lägga rapporten till handlingarna.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 149

§ 149 Åtgärdsprogram gällande Skolverkets beslut efter genomförd
utbildningsinspektion vid Berga naturbruksgymnasium
KUN 2005/672
Åtgärdsprogram gällande Skolverkets beslut efter genomförd
utbildningsinspektion vid Berga naturbruksgymnasium.
Utlåtande den 16 november 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att fastställa Åtgärdsprogram gällande Skolverkets beslut efter genomförd utbildningsinspektion
vid Berga naturbruksgymnasium.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 150

§ 150 Utanordnare för kulturnämnden 2007
KUN 2006/820
Utanordnare för kulturnämnden 2007.
Utlåtande den 22 november 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att utse följande utanordnare för kulturnämnden
för perioden den 1 januari 2007 t o m den 31 december 2007:
Tuula Ampuja, ordinarie
Allan Axelsson. ersättare
Mats Danielsson, ersättare
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 151

§ 151 Utökat projektstöd för Zirkus Loko-Motiv för samarbete
med Circonova våren 2007
KUN 2006/318
Utökat projektstöd för Zirkus Loko-Motiv för samarbete
med Circonova våren 2007.
Utlåtande den 26 november 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att bevilja Zirkus Loko-Motiv utökat projektstöd
för samarbete med Circonova med uppdrag att
genomföra ”Rescue M – en trappa uppåner” vårterminen 2007
att uppdra åt förvaltningschefen att upprätta avtal
mellan förvaltningen och Zirkus Loko-Motiv som
reglerar verksamhet, ekonomisk ersättning, arbetsfördelning, produktions- och spelperioder m m
att täcka kostnaderna ur budgeten för Circonova
2007.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt, på ordförandens
förslag,
att bordlägga ärendet.
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§ 152

§ 152 Referensgrupp till Circonova 2007
KUN 2006/823
Referensgrupp till Circonova 2007.
Utlåtande den 26 november 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att tillsätta referensgrupp för Circonova för 2007
att en ledamot från kultur- och utbildningsnämnden utses som ordförande i referensgruppen
att referensgruppen innehåller sju ledamöter utöver ordföranden
att sammanträdesarvode och ersättning för förlorad inkomst utgår till ledamöterna i referensgruppen i enlighet med landstingets bestämmelser för
sammanträdesarvode och förlorad inkomst
att inget fast arvode utgår till någon av ledamöterna i referensgruppen
att uppdra åt förvaltningen att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden de sju ledamöterna till referensgruppen exklusive ordföranden.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt, på ordförandens
förslag.
att bordlägga ärendet.
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§ 153

§ 153 Kostnader för avslutningsmiddag
KUN 2006/822
Kostnader för avslutningsmiddag.
Utlåtande den 23 november 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att sätta av 60 000 kr för gemensam avslutningsmiddag enligt förvaltningens förslag.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 154

§ 154 Förstudie avseende ny konstdatabas/översyn av landstingets
konstdatabas
KUN 2006/824
Förstudie avseende ny konstdatabas/översyn av landstingets
konstdatabas.
Utlåtande den 28 november 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna rapport avseende ny konstadatabas
för landstinget samt
att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen
att inarbeta kostnaderna för de föreslagna åtgärderna i 2007 års budget.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.

Stockholms läns landsting
Sign:

PROTOKOLL

12(13)

2006-12-05

§ 155

§ 155 Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturoch utbildningsnämnden
Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kultur- och utbildningsnämnden.
Då ingen månadsrapport föreligger för aktuell period, lämnade ordföranden följande uttalande och förslag.
”Det blir prognostiserat kvarvarande medel på ca 1,3 mkr
på kostnadsstället Distriktsorganisationer”
Ordföranden Parkdal (s), (s)-ledamöterna C Nilsson och
Johansson samt tjänstgörande suppleanten von Hoffsten (v)
yrkade därför bifall till beslut
att förvaltningen ges i uppdrag att fördela dessa
medel på de ungdomsorganisationer som finns
inom kostnadsstället efter de kriterier av fördelning som är beslutade av nämnden
att det prognostiserade underskottet på kostnadsstället Interkommunal ersättning regleras i samband med bokslut enligt beslut i landstingsstyrelsen
Yrkandet motiverades enligt följande.
”Med dessa åtgärder kommer kultur- och utbildningsnämnden att göra ett nollresultat för 2006 års verksamhet.”
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
(fp)-ledamöterna Wästberg och Ifvarsson, (kd)-ledamoten
Lunnergård, (mp)-ledamoten Larsson samt tjänstgörande
suppleanten Harjulin (m) deltog inte i beslutet.
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§ 156

§ 156 Julhälsningar m m
Ordföranden Ulla Parkdal tackade för ett mycket gott samarbete under dessa fyra år, och uttryckte sin förhoppning att
den nya majoriteten framöver skulle värna om den kulturella infrastrukturen i landstinget.
Ordföranden tackade också förvaltningens tjänstemän för
ett gott arbete under de gångna åren, och tillönskade såväl
nämndens ledamöter och ersättare som tjänstemännen
en God Jul och ett Gott Nytt År!
2:e vice ordföranden Karin Wästberg tackade å nämndens
vägnar ordföranden för det goda och förtroendefulla samarbete som hon genom sitt sätt att arbeta har skapat i kulturoch utbildningsnämnden, och tillönskade ordföranden från
alla i kultur- och utbildningsnämnden en God Jul och ett
riktigt Gott Nytt År!
Ledamoten Marianne Watz har i ett mejl meddelat att hon
på grund av engagemang i riksdagen tyvärr varken kan vara
med på sammanträdet eller vid julfesten på Millesgården,
och ber att få framföra till politikerkollegor och till tjänstemän sitt tack för tre stimulerande år, och tillönska alla en
God Jul.
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