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§ 104

§ 104 Val av protokolljusterare
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt att uppdra åt ordföranden och 2:e vice ordföranden att justera protokollet
§ 105 Anmälan av protokolljustering
Anmäldes att kultur- och utbildningsnämndens protokoll den
24 augusti 2006 justerats den 31 augusti 2006.
Anmäldes att Ingvar von Malmborg (mp) deltagit i sammanträdet den 24 augusti 2006 under §§ 88-92 som suppleant.
§ 106 Anmälningsärenden för kännedom
Förteckningar den 5 september 2006 över ärenden för kännedom lades utan erinran till handlingarna.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt att vid kulturseminariet
Steg för steg – kulturliv i förändring i Södertälje den 17 oktober
2006 en deltagare från varje parti får deltaga. Ersättning utgår.
§ 107 Presentation av länsmuseet
Ordföranden inledde med att gratulera den nya majoriteten och
uttryckte en innerlig förhoppning om att landstingets kulturella
infrastruktur skulle bestå under den kommande mandatperioden.
Ordföranden presenterade därefter såsom varande även ordförande för stiftelsen länsmuseet chefen för länsmuseet Peter Bratt.
Peter Bratt konstaterade att flytten från de trånga lokalerna i Sabbatsbergsområdet till de större och mer ändamålsenliga i Sickla,
Nacka kommun, som med dess strategiska läge hade inneburit
lyft för hela verksamheten. Sickla med dess blandning av kommers och kultur var också en stimulerande del. Man har här möjligheten att utöka den publika verksamheten, och fungera som
”avskjutningsramp” för verksamheten ute i länet.
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§ 104

Museet bedriver ett omfattande kunskapsutbyte med länets skolor. Uppdragsarbete inom arkeologi- stadsbyggnadsområdena
med dess spetsteknik tillför museet ny kunskap och utvecklar
forskningsprocessen, vilket även kommer andra till nytta.
Ordföranden tackade museichefen Peter Bratt för den intresseväckande föredragningen.
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§ 108

§ 108 Begäran om yttrande över ansökan om statsbidrag till ny
folkhögskola i Stockholms län
KUN 2006/563
Begäran om yttrande över ansökan om statsbidrag till ny
folkhögskola i Stockholms län.

Exp
Folkbildningsrådet

Utlåtande den 4 september 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att yttra sig över folkbildningsrådets remiss
rörande ansökan om statsbidrag till Sveriges Arbetares Folkhögskola enligt förslagsskrivelse.
Följande yrkanden framställdes.
1

Ordföranden Parkdal (s), majoritetsledamöterna Wattsgård (v),
C Nilsson (s), Johansson (s) och Larsson (mp), bifall till beslut i enlighet med förvaltningens förslag med ändringarna i ordförandeskrivelsen i 2:a stycket till "Den angivna inriktningen innehåller intressanta inslag och inriktningen ger en klart egen profil. Att den också
innehåller delar som redan finns tillgodosedda vid andra folkhögskolor är naturligt. Det kan sägas om många andra folkhögskolor.” och
tillägg till slutavsnittet Övrigt "Organisationen behöver ges ytterligare tid att växa och stabiliseras för att kunna ta steget att starta en folkhögskola."

2

(fp)-ledamöterna Wästberg och Ifvarsson, (m)-ledamoten Watz och
(kd)-ledamoten Lunnergård, bifall till beslut i enlighet med förvaltningens förslag.
Efter framställda propositioner till framställda yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla hennes yrkande i enlighet med
majoritetsledamöternas förslag.
Kultur- och utbildningsnämnden hade sålunda beslutat
att yttra sig över folkbildningsrådets remiss rörande ansökan om statsbidrag till Sveriges Arbetares Folkhögskola enligt förslagsskrivelse men med ändringar i ordförandeskrivelsen enligt majoritetsledamöternas förslag.
Stockholms läns landsting
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§ 109

§ 109 Kritik från skolverket om bristande stöd vid Säbyholms
naturbruksgymnasium
KUN 2005/715, KUN 2006/646
Exp
Skolverket

Kritik från skolverket om bristande stöd vid Säbyholms
naturbruksgymnasium.
Utlåtande den 4 september 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att besvara skrivelse från skolverket rörande kritik mot Stockholms läns landsting för bristande
stöd till elev på Säbyholms naturbruksgymnasium
enligt förvaltningens förslag.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 110

§ 110 Projektstöd till Kultur i Vården 2006
KUN 2005/719
Exp

Projektstöd till Kultur- i Vården 2006.

Stockholms barnteaterscen

Utlåtande den 11 september 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden förslås besluta
att avslå ansökan från
Stockholms barnteaterscen

KUN 2005/719.

Kultur- och utbildningsnämnden beslöt
att bevilja
Stockholms barnteaterscen

42 200 kr

KUN 2006/719
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§ 111

§ 111 Förslag till ändringar i reglerna för stöd till idrotts- och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer
KUN 2006/666
Förslag till ändringar i reglerna för stöd till idrotts- och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer.
Utlåtande den 11 september 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att fr o m 2007 fastställa följande regler för stöd till
regionala idrotts- och friluftsorganisationer.
Idrotts- och friluftsorganisationer skall
ha en omfattande barn- och ungdomsverksamhet
tydligt i ansökan ange vilken verksamhet som bedrivs
och för vem
ha minst 400 medlemmar i de lokala föreningarna i
åldern 7-25 år bosatta inom landstingsområdet.
Medlemmarna i åldern 7-25 år i de lokala föreningarna skall
utgöra minst 50 % av det totala medlemsantalet i distriktet eller
uppgå till minst 3 000 personer.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
(m)-ledamoten Watz deltog ej i beslutet.
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§ 112

§ 112 Yttrande över betänkande Plats på scen (SOU 2006:42)
KUN 2006/561
Exp

Yttrande över betänkande Plats på scen (SOU 2006:42).

Utbildnings- och
kulturdepartementet

Utlåtande den 11 september 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att yttra sig till utbildnings- och kulturdepartementet
över betänkandet lats på scen (SOU 2006:42 i enlighet med förvaltningens förslag.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget, men
med tillägg till ordförandeskrivelsen.
(fp)-ledamöterna Wästberg och Ifvarsson, (m)-ledamoten Watz
och (kd)-ledamoten Lunnergård deltog ej i beslutet och sände
ärendet vidare utan eget ställningstagande.
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§ 113

§ 113 Kultur- och utbildningsnämndens budget för 2007 med plan för
2008 och 2009
KUN 2006/538
Exp

Kultur- och utbildningsnämndens budget för 2007 med plan för
2008 och 2009.

Landstingsstyrelsen

Utlåtande den 12 september 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att fastställa inriktningsmål för 2007 i enlighet med
förvaltningens förslag
att i övrigt fastställa slutlig budget för kultur- och utbildningsnämnden 2007 med plan för 2008 och 2009
enligt förvaltningens förslag
att hos landstingsfullmäktige begära en investeringsram på 2 mnkr för 2007 och på 2,0 mnkr årligen för
åren 2008 t o m 2011
att uppdra åt förvaltningschefen att under 2007 korrigera budgeten genom att fördela avsatta medel för
avtalsenliga löneökningar
att fastställa grundstödet till regionala ungdomsorganisationer till 250 000 kr per organisation 2007
att fastställa grundstödet till studieförbunden till
150 000 kr per studieförbund 2007
att uppdra åt förvaltningschefen att inge erforderliga
handlingar för ansökan om statligt stöd 2007 för
Länsmusiken, Länsdanskonsulenten, den Regionala
konsulenten för mångkultur, Det regionala resurscentret för film och rörlig bild (Film Stockholm) samt det
Regionala produktionscentret för film i Stockholms/Märarregionen.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 113

(fp)-ledamöterna Wästberg och Ifvarsson, (m)-ledamoten Watz
och (kd)-ledamoten Lunnergård deltog ej i beslutet och sände
ärendet vidare utan eget ställningstagande.
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§ 114

§ 114 Stockholms läns landstings kulturstipendier 2006
KUN 2006/59
Exp

Stockholms läns landstings kulturstipendier 2006.

Berörda

Utlåtande den 19 september 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att i enlighet med förslag från kultur- och utbildningsnämndens stipendieberedning fördela 2006 års stipendier enligt följande
Anna Duell
Bild och form
Matti Klenell
Bild och form
Klara Kristalova
Bild och form
Kerstin Norborg
Litteratur
Mårten Hedman
Scenkonst
Marie Fahlin
Scenkonst
Sebastian Lingserius Scenkonst
Gabriel Afram
Ann-Charlotte Brobjer
Margareta Bäckskog
Kalle Güettler
Boris Novotny
Göran Furuland
Hedersomnämnande

50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
Hedersgåva

Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 115

§ 115 Skrivelse från KFUK/KFUM:s stockholmsdistrikt rörande
kultur- och utbildningsnämndens regler för stöd till regionala
distriktsorganisationer
KUN 2006/586
Exp
KFUK-KFUM:s
stockholmsregion

Skrivelse från KFUK/KFUM:s stockholmsdistrikt rörande
kultur- och utbildningsnämndens regler för stöd till regionala
distriktsorganisationer
Utlåtande den 15 september 2006.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att svara på skrivelser från KFUK/KFUM:s
stockholmsregion den 30 juni respektive den 9 september 2006 i enlighet med förvaltningens förslag.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt enligt förslaget.
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§ 116

§ 116 Nästa sammanträde
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt att nästa ordinarie sammanträde skulle äga rum den 17 oktober 2006. Dessförinnan
skulle ett extra sammanträde, delvis per capsulam, äga rum
den 3 oktober för att fastställa kultur- och utbildningsnämndens
delårsbokslut.
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