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§ 80
Beslut om dagordning

Kulturnämnden beslutade att godkänna förslag till dagordning.

Sign.
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§ 81
Val av protokolljusterare
Kulturnämnden beslutade att utse ordförande Cecilia Elving samt andre vice
ordförande Tara Twana till protokolljusterare.

Sign.
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§ 82
Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)
Oskar Laurin, enhetschef på Regionbibliotek Stockholm, informerade om arbetet med
förslaget på den nya regionala biblioteksplanen.
Anna Bohman Enmalm, strategisk samordnare på avdelningen för strategisk
samordning, berättade om hur det går med utredningen om ett nytt mobilitetsstöd.

Sign.
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§ 83
2019/5 Anmälningsärenden
Anmäldes och lades till handlingarna.

Sign.
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§ 84
2019/331 Månadsrapport juni juli

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

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Månadsrapport juli 2019

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kulturförvaltningens förslag till beslut

Beslut
Fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 31 juli 2019 enligt
förvaltningens förslag.

Sign.

8

Kulturnämnden

PROTOKOLL
2019-09-25

§ 85
2019/708 Kulturnämndens delårsrapport 2019

Ärendebeskrivning
I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning till delårsbokslut per den
sista augusti 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande delårsrapport 2019
Delårsrapport 2019

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kulturförvaltningens förslag till beslut

Beslut
1. Fastställa kulturnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2019
enligt förvaltningens förslag
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat

Expedieras till
Regionledningskontoret
Landstingsrevisorerna

Sign.
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§ 86
2019/562 Förelägganden efter inspektion av Landstingshuset AB

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller förelägganden för Landstingshuset Stockholm AB (LISAB) efter
regionarkivets inspektion av myndighetens informationshantering och arkiv.

Beslutsunderlag
Regionarkivets tjänsteutlåtande.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kulturförvaltningens förslag till beslut

Beslut
1. LISAB ska införa VIR (verksamhetsbaserad informationsredovisning) på
myndigheten. VIR ska vara infört från och med den 1 januari 2020.
2. LISAB ska upprätta skriftliga rutiner för att:
- utse arkivansvarig.
- ha back-up vid ärendehantering i händelse av sjukdom eller semester.
- uppdatera informationsredovisningen.
3. LISAB ska säkerställa att de dokumentskåp som används uppfyller
regionarkivets krav för arkivskåp.
4. LISAB ska tillse att en godkänd arkivförvaring finns tillgänglig vid flytt till
nya lokaler. Regionarkivets krav på arkivskåp och arkivlokaler ska uppfyllas.
5.

LISAB ska senast den 2020-03-01 inkomma med en åtgärdsrapport till
regionarkivet där bolaget skriftligen redovisar hur föreläggandena har
åtgärdats.

Expedieras till
Arkivansvarig Landstingshuset i Stockholm AB

Sign.
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§ 87
2019/569 Prövning av ny regional ungdomsorganisation 2019

Ärendebeskrivning
I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning till prövningen av en ny regional
ungdomsorganisation 2019.

Beslutsunderlag




Föreliggande tjänsteutlåtande
Underlag Stockholms Fria Moderata Studentdistrikt
Regler och anvisningar för verksamhetsstöd till ungdomsorganisationernas
distriktsorganisationer

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kulturförvaltningens förslag till beslut

Beslut
1. Stockholms Fria Moderata Studentdistrikt (KN 2019/453) uppfyller i dagsläget
inte de formella krav på minst fem lokalföreningar i minst tre av länets
kommuner som ställs i reglerna för verksamhetsstöd till regionala
ungdomsorganisationer.
2. Stockholms Fria Moderata Studentdistrikts prövning som ny regional
ungdomsorganisation 2019 avslås.

Särskilt uttalande
Dennis Askling (SD) anmäler ett särskilt uttalande från Sverigedemokraterna, bilaga.

Sign.
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Prövning av ny regional ungdomsorganisation 2019
Förvaltningen föreslår avslag på ansökan med hänvisning till att det inte
går att säkerställa en formell tillhörighet i föreningarnas stadgor till
sammanlagt minst tre av länets kommuner. Samtidigt hänvisar Stockholms
Fria Moderata Studentdistrikt till att komplettering har gjorts efter kontakt
med förvaltningen i syfte att klargöra deras tolkning av det formella kraven.
De påpekar även att det inte uttrycks i de formella kraven från Region
Stockholm att föreningens stadgar måste fastslå formell
kommuntillhörighet.
Av uppkommen anledning menar vi på att förvaltningen bör, ifall det kan
uppfattas som otydligt, tillägga i de formella kraven att föreningens
kommuntillhörighet skall fastslås i dess stadgar.
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§ 88
2019/449 Yttrande över motion av Ann Mari Engel (V) om att regionen bör
söka medlemskap i organisationen ICORN

Ärendebeskrivning
I föreliggande ärende behandlas förslag på yttrande över motion 2019:24 av Ann Mari
Engel gällande att Region Stockholm bör söka medlemskap i organisationen ICORN
(International Cities of Refuge Network) samt utreda möjligheten av ta emot en förföljd
konstnär och finna former för att kunna verka samordnande och stödjande i frågan
gentemot länets kommuner.

Beslutsunderlag



Föreliggande tjänsteutlåtande.
Motion 2019:24 av Ann Mari Engel (V) gällande att regionen bör söka
medlemskap i organisationen ICORN .

Yrkanden



Ordföranden yrkar bifall till kulturförvaltningens förslag till beslut.
Ledamot Ann-Mari Engel (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till beslut,
bilaga.

Propositionsordning
Ordföranden frågar på vart och ett av framställda yrkanden och finner att
kulturnämnden beslutar i enlighet med kulturförvaltningens förslag

Beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns samt översänds till
regionledningskontoret

Reservation
Ledamot Ann-Mari Engel (V) anmäler att Vänsterpartiet reserverar sig mot
beslutet.

Expedieras till
Regionstyrelsens förvaltning
Ann Mari Engel (V)

Sign.
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VÄNSTERPARTIET

Yttrande över motion av Ann Mari Engel (V) om att
regionen bör söka medlemskap i organisationen
ICORN
Motionens innebörd är att Region Stockholm ska medverka till att värna
yttrandefriheten, det fria ordet och konstnärers möjligheter att verka fritt.
Tyvärr har läget försämrats i många länder i världen under de senaste åren
och alltfler konstnärer fängslas, utsätts för förföljelse och hindras i sin
verksamhet.
Svenska kommuner och regioner har en möjlighet att göra en insats för
dessa konstnärer och samtligt berika vårt eget kulturliv med nya
konstnärskap genom att erbjuda fristäder. De 24 kommuner och regioner i
Sverige som har valt detta är medlemmar i organisationen ICORN,
International Cities of Refugee Network som erbjuder ett fruktbart
internationellt utbyte.
Idag har två regioner, Dalarna och Jönköping egna fristadskonstnärer
medan Västra Götaland och Region Skåne är medlemmar i ICORN för att
fungera stödjande för kommunerna i regionen i frågor som rör
fristadskonstnärer.
Vi anser att Sveriges största region också bör ta detta ansvar genom att bli
medlem i ICORN.
Förvaltningen anför att regionen bör invänta att regionens kommuner
uttrycker ett konkret behov av stöd i dessa frågor. Vi anser tvärtom att
regionen bör kunna inspirera och stödja fler kommuner till att bli fristäder.
Regionen bör också själv kunna svara för en egen fristad.
Med hänvisning till ovanstående föreslås nämnden besluta
att

som yttrande bifalla motionen
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§ 89
Övrigt
Inga övriga ärenden.

Sign.
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§ 90
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum den 23 oktober 2019

Sign.
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