PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionfullmäktige

2018-12-11

§169

Revidering av Konstpolicy (RS/1531/2017)
Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalens verksamheter styrs av olika styrdokument såsom policyer,
strategier och planer. En policy är ett styrdokument som anger Region Jämtland Härjedalens
värdering i en fråga eller förhållningssätt till något. Regionfullmäktiges presidium ansvarar
för att se till att beslutade policys hålls aktuella och under 2016 och 2017 har en översyn av
Region Jämtland Härjedalens policyer genomförts. En av policyerna som ska revideras är
konstpolicyn (tidigare Bildkonstpolicy).
År 2006 antogs styrdokumenten Bildkonstpolicy samt Riktlinjer och rutiner för hantering av
bildkonst i Jämtlands läns landsting (JLL/525/2006). Senaste revideringen av Bildkonstpolicy
skedde 2012 (LS/1654/2010).
Revideringen av Konstpolicyn har skett med jämställdhets-, miljö- och ekonomiskt perspektiv
samt med anpassning till regionbildningen. Sedan den senaste revideringen finns
minoritetslagen vilket ska stärka de nationella minoriteternas inflytande. Regionen är samisk
förvaltningsmyndighet vilket innebär ett särskilt ansvar för att främja samisk kultur och
samiska språk.
Konstpolicy för Region Jämtland Härjedalen har reviderats parallellt med framtagandet av
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 (RUN/363/2017) samt Revidering av
riktlinjer och rutiner för hantering av Region Jämtland Härjedalens konst (RUN/359/2018).
Regionstyrelsen behandlade ärendet 2018-10-23--24 § 269 och tillstyrker regionala
utvecklingsnämndens förslag.
Ärendet blev bordlagt vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-11-20 §155.

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Konstpolicy för Region Jämtland Härjedalen antas.
------------

Yrkanden
Sonny Hoffman (V) och Marie Svensson (V) yrkar följande under rubriken Värdering i
policyn:
Tillägg i andra punkten
- att konsten ska vara tillgänglig genom att vara placerad så att vårdmottagare i alla åldrar,
besökare, medarbetare, studerande samt deltagare i aktiviteter, oavsett funktionsförmåga, kan
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ta del av den i de lokaler som regionen bedriver verksamhet.
Tillägg i sjunde punkten
- att främja jämställdhet, jämlikhet och mångfald
Robert Uitto (S) yrkar bifall till Sonny Hoffmans och Marie Svenssons yrkanden.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 11.35-11.40

Yrkanden
Anton Nordqvist (MP) yrkar på återremiss för att lyfta in tillgänglighetsperspektivet i sin
helhet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att ärendet återremitteras.

Beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
För att lyfta in tillgänglighetsperspektivet i sin helhet.

Expedieras till
Områdeschef Kultur
Konsthandläggare

Beslutsunderlag




§159 Regionala utvecklingsnämnden Revidering av Konstpolicy
Förslag till reviderad Konstpolicy för Region Jämtland Härjedalen
§269 Regionstyrelsen Revidering av Konstpolicy
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