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§ 45
Beslut om dagordning
Ordförande föreslår en ny punkt på dagordning; Anmälan inkomna skrivelser.
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag samt med
tillägg om en ny punkt Anmälan inkomna skrivelser.
Kulturnämnden beslutade att godkänna förslag till dagordning.

Sign.
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§ 46
Val av protokolljusterare

Kulturnämnden beslutade att utse ordförande Cecilia Elving samt ledamot Tara Twana
till protokolljusterare.

Sign.

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2019-04-17

§ 47
Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)
Catharina Fågelström, chef avdelningen för strategisk samordning, och Renée
Roslycke, chef avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd, informerade om Region
Stockholms stöd till folkbildningen. Frågan väcktes om en uppskattning av behovet av
tillskjutande medel för att undvika att det ekonomiska stödet till befintliga inomläns
folkhögskolor inte drabbas ekonomiskt av att fler folkhögskolor kommer in i systemet.
ökar. Förvaltningen återkommer i frågan.
Eva Bergquist, förvaltningschef på kulturförvaltningen, informerade bl.a. om
Stockholmstinget 14 november och om övriga pågående processer på
kulturförvaltningen.

Sign.
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§ 48
2019/5 Anmälningsärenden

Anmäldes och lades till handlingarna.

Sign.
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§ 49
2019/371 Yttrande gällande ansökan om statsbidrag till Birkagården
Tensta

Ärendebeskrivning
I detta ärende yttrar sig kulturförvaltningen på begäran av Folkbildningsrådet om
statsbidrag till försöksverksamhet för en ny folkhögskola i Stockholms län.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kulturförvaltningens förslag till beslut

Beslut
Kulturnämnden beslutar följande.
Kulturnämnden beslutar om att godkänna föreliggande förslag till yttrande samt att
översända detsamma till Folkbildningsrådet
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Beslutsexpediering
Svar insänds till info@folkbildningsradet.se eller lars.tengberg@folkbildningsradet.se.
Region Stockholm har fått förlängd remisstid till den 19 juni 2019.

Sign.

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2019-04-17

§ 50
2019/372 Yttrande gällande ansökan om statsbidrag till Kulturens
folkhögskola

Ärendebeskrivning
I detta ärende yttrar sig kulturförvaltningen på begäran av Folkbildningsrådet om
statsbidrag till en ny folkhögskola i Stockholms län.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kulturförvaltningens förslag till beslut

Beslut
Kulturnämnden beslutar följande.
Kulturnämnden beslutar om att godkänna föreliggande förslag till yttrande samt att
översända detsamma till Folkbildningsrådet.
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
Beslutsexpediering
Svar insänds till info@folkbildningsradet.se eller lars.tengberg@folkbildningsradet.se.
Region Stockholm har fått förlängd remisstid till den 19 juni 2019.

Sign.
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§ 51
2019/331 Månadsrapport

Ärendebeskrivning
I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning till månadsrapport per den 31 mars
2019.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Månadsrapport mars 2019

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kulturförvaltningens förslag till beslut

Beslut
Kulturnämnden beslutar följande.
Fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 31 mars 2019 enligt förvaltningens
förslag.

Sign.
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§ 52
2019/364 Lokala regler för intern kontroll

Ärendebeskrivning
Föreliggande ärende avser beslut om att anta lokala regler och anvisningar för god
intern kontroll.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Lokala regler och anvisningar för intern kontroll.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kulturförvaltningens förslag till beslut

Beslut
Kulturnämnden beslutar följande.
Anta lokala regler och anvisningar för intern kontroll.

Särskilt uttalande
Ledamot Lena-Karin Lifvenhjelm (SD) anmäler ett särskilt uttalande, bilaga.

Sign.

1 (1)
SÄRSKILT UTTALANDE
2019-04-17
Kulturnämnden
Ärende 8

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll
Sverigedemokraterna anser att den interna kontrollen är av yttersta vikt för
en välfungerande kulturverksamhet i Region Stockholm. I likhet med vad
som fastslås av ärendet instämmer vi i de tre kritiska punkterna om
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och säkerhet. Därmed ser vi att det
finns ett behov av utökade insatser för att intensifiera arbetet med den
interna kontrollen.
Vi vill därför omprioritera och tillskjuta resurser för att granskningarna ska
bli mer frekventa och precisa i utförandet. Med hänsyn till detta deltar vi i
beslutet då inget i det går mot vår uppfattning om vad som behövs. Dock
vill vi se att den interna granskningen framgent får större möjligheter att
utöva sin viktiga roll i Regionens kulturverksamhet.

LS 2019/364
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§ 53
2019/354 Yttrande över remissärende Donation av bronsskulptur till
Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har begärts att yttra sig över remiss gällande förslaget att donera en
bronsskulptur till Atrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset
Solna, NKS.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Remiss RS 2019–0346-Donation av bronsskulptur till Astrid Lindgrens barnsjukhus
vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, (NKS).

Yrkanden
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering.

Propositionsordning
Ordföranden frågar på sitt eget yrkanden och finner att kulturnämnden beslutar att
ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering.

Beslut
Kulturnämnden beslutar följande.
Ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering.

Sign.
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§ 54
Anmälan inkomna skrivelser

Ärendebeskrivning
Följande skrivelser anmäls:
• Skrivelse från SD, Begärd information om folkhögskolor i Region Stockholm, ärende
(KN 2019/395)
• Skrivelse från SD, Begärd information om studieförbund i Region Stockholm, (KN
2019/396)
•Skrivelse från Dennis Askling (SD), Enprocentregeln för konsten i Region Stockholm
(KN 2019/397)

Beslut
Kulturnämnden beslutar följande.
Överlämna inkomna skrivelser till förvaltningen för beredning.

Sign.
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§ 55
Övrigt
Inga övriga ärenden.

Sign.
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§ 56
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum den 15 maj 2019

Sign.
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