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Gunder Berg

Justerat den 26/9 1996

Justerat den 26/9 1996

K-G Holmqvist, ordförande

Göte Pettersson, justerare

Bevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den
26/9 1996. Överklagandetiden utgår den 17/10 1996.

Carina Lundberg
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§ 150

Val av protokolljusterare
Göte Pettersson (fp) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 151

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs.

§ 152

Aktieteckning i Filmpool Nord AB
Dnr 1435-95

Ärendebeskrivning
Filmpool Nord AB startades hösten 1991 som ett regionalt utvecklingsprojekt
med Kommunförbundet Norrbotten som huvudman och landstinget, länsstyrelsen och länsarbetsnämnden som medintressenter. Hösten 1995 ombildades
projektet till ett aktiebolag - Filmpool Nord AB - i vilket landstinget erbjuds
att teckna aktier.
Teckning av aktier ska avse en eller flera aktieposter à 25 000 kr. En aktiepost uppgår till 250 aktier. Totalt finns 20 aktieposter. I den fastställda bolagsordningen ges landstinget möjlighet att nominera två ledamöter och en
ersättare till bolagets styrelse.

Kulturutskottets förslag, § 57-96
1 Fyra aktieposter à 25 000 kr tecknas.
2 Pengarna, 100 000 kr, anvisas ur kulturutskottets anslag för allmänt riktade kulturinsatser.
3 Två ledamöter och en ersättare nomineras till bolagets styrelse för tiden
t o m ordinarie bolagsstämma 1999.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsens avger följande yttrande och förslag till fullmäktige:
Som kommentar till det redovisade bakgrundsmaterialet vill styrelsen understryka att även om landstinget går in som aktieägare i Filmpool Nord AB ska
naturligtvis landstingets anslag till verksamheten prövas årligen.

Med detta klargörande föreslår styrelsen fullmäktige att fatta följande beslut:
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Kulturutskottets förslag bifalls.
Yrkande 1

Kenneth Backgård (ns):
 Landstinget ska inte gå in som aktieägare i Filmpool Nord AB. Istället får
en årlig prövning göras av om projektmedel ska tilldelas inom ramen för
befintlig kulturbudget.
Yrkande 2

Lars Spolander (m):
 Kulturutskottets förslag avslås.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och yrkandena och
finner beredningens förslag antaget.

Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och förslag till fullmäktige:
Enligt beredningens förslag.
Reservation 1

Av (ns)-gruppen:
Landstinget ska ej gå in som aktieägare. Ett långsiktigt ekonomiskt åtagande
bör ej göras i detta läge. Det finns också för många osäkra faktorer avseende
de tilltänkta EU-medlen. Det går inte att försvara satsningar av detta slag (totalt 14 mkr) fram till år 2000, när vården hela tiden får göra drastiska nedskärningar.
För att möjliggöra en verksamhet av typen Filmpool Nord så bör landstinget
gå in på samma villkor som de kommuner som väljer projektformen. Denna
arbetsform är också den av EU antagna. Måhända kan det finnas chanser till
att verksamheten förutom att vara kulturellt utvecklande också kan bidra med
kringeffekter av typen sysselsättning m m, varför den inte helt bör avvisas.
Projektmedel bör dock sökas på sedvanligt sätt och tas ur befintliga ramar,
dvs budgeten för regional utveckling och kultur ska ej utökas.
Reservation 2

Av Lars Spolander (m) till förmån för yrkande 2.
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