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§ 107 Utredning om förutsättningar att bli
kulturfristad för författare m.fl. som lever under hot
i sina hemländer (RS/827/2016)
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-05-24—25, § 151

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2016-04-05, § 60
I en motion inlämnad till landstinget (LS/715/2014) föreslog
Liberalerna, dåvarande Folkpartiet, att Region Jämtland Härjedalen,
dåvarande Jämtlands läns landsting, ska söka medlemskap i ICORN,
ensamt eller tillsammans med Östersunds kommun, samt utreda
möjligheterna och förutsättningarna att bli en fristad för förföljda
kulturskapare. Landstingsfullmäktige beslutade att avslå den del som
avser medlemskap i ICORN utifrån Förvaltningsrättens dom gällande
Gävle kommuns beslut om att bli fristad. Landstingsfullmäktige biföll
den del som avser utredning om förutsättningar att bli fristad.
Regionala utvecklingsnämnden fick i uppdrag att utreda frågan och en
gemensam utredning med Östersunds kommun har genomförts gällande
förutsättningar och möjligheter att bli fristad för förföljda konstnärer.
Begreppet konstnär används genomgående för fristadsstipendiater
inom alla konstformer. Sammanfattningsvis så bedömer utredningen att
förutsättningar finns för att Region Jämtland Härjedalen och Östersunds
kommun skulle kunna delta i fristadsprogrammet genom ett delat
huvudmannaskap och delade kostnader. Total årsbudget beräknas för
regionens till 225-249 tkr beroende på om gästen kommer själv eller
tillsammans med familj.
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Kammarrätten fastslog i mars 2016 att fristadsarbete är förenligt med
svensk lagstiftning och i Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen
2015-2018 framgår att regionen vill öka kompetens och kunskap om
fristadsprogrammet och långsiktigt verka för att ta emot
fristadsförfattare.

Beslutsunderlag
Motion från Mats El Kott, Finn Cromberger och Kia Carlsson (FP) om
medlemskap i ICORN (RUN/824/2015)
Avtal Östersunds kommun för fristadsutredning (RUN/1441/2015)
Trygg men inte tyst – utredning samt finansieringsförslag om hur
Östersunds kommun och Region JH kan bli fristad för förföljda
konstnärer (RUN/824/2015)
Tjänstemannaförslag Utredning om att bli fristad för förföljda
konstnärer (RUN/824/2015)
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 (RS/2013/133).
Arbetsutskottet 2016-03-15, § 73.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Under förutsättning att nödvändiga och vederbörliga beslut fattas av
Östersunds kommun så föreslås att Region Jämtland Härjedalen
beslutar följande:
1. Gemensamt med Östersunds kommun arbeta för att en fristad i
Jämtland Härjedalen ska bli verklighet under 2016
2. Söka medlemskap i ICORN
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3. Finansiera kostnader för koordinator 25 % samt koordinatorns
resor till ICORN:s konferenser m.m.
4. Instifta och finansiera ett stipendium till fristadsgästen
5. Gemensamt med Östersunds kommun inrätta en styrgrupp med
två representanter vardera från regionen och kommunen
6. Gemensamt med Östersunds kommun upprätta ett avtal som
reglerar hur ansvar och kostnader för fristadsarbetet ska fördelas
samt att detta avtal gäller under den första fristadsperioden, det
vill säga två år, och därefter kan omförhandlas.
7. Region Jämtland Härjedalen finansierar fristadsprogrammet med
300 000 kronor.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Under förutsättning att nödvändiga och vederbörliga beslut fattas av
Östersunds kommun så föreslås att Region Jämtland Härjedalen
beslutar följande:
1. Gemensamt med Östersunds kommun arbeta för att en fristad i
Jämtland Härjedalen ska bli verklighet under 2016
2. Söka medlemskap i ICORN
3. Finansiera kostnader för koordinator 25 % samt koordinatorns
resor till ICORN:s konferenser m.m.
4. Instifta och finansiera ett stipendium till fristadsgästen
5. Gemensamt med Östersunds kommun inrätta en styrgrupp med
två representanter vardera från regionen och kommunen
6. Gemensamt med Östersunds kommun upprätta ett avtal som
reglerar hur ansvar och kostnader för fristadsarbetet ska fördelas
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samt att detta avtal gäller under den första fristadsperioden, det
vill säga två år, och därefter kan omförhandlas.
7. Region Jämtland Härjedalen finansierar fristadsprogrammet med
300 000 kronor.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Under förutsättning att nödvändiga och vederbörliga beslut fattas av
Östersunds kommun så föreslås att Region Jämtland Härjedalen
beslutar följande:
1. Gemensamt med Östersunds kommun arbeta för att en fristad i
Jämtland Härjedalen ska bli verklighet under 2016
2. Söka medlemskap i ICORN
3. Finansiera kostnader för koordinator 25 % samt koordinatorns
resor till ICORN:s konferenser m.m.
4. Instifta och finansiera ett stipendium till fristadsgästen
5. Gemensamt med Östersunds kommun inrätta en styrgrupp med
två representanter vardera från regionen och kommunen
6. Gemensamt med Östersunds kommun upprätta ett avtal som
reglerar hur ansvar och kostnader för fristadsarbetet ska fördelas
samt att detta avtal gäller under den första fristadsperioden, det
vill säga två år, och därefter kan omförhandlas.
7. Region Jämtland Härjedalen finansierar fristadsprogrammet med
300 000 kronor.

---------------------Vid beredning av ärendet i regionstyrelsen har det framkommit att det
saknas finansiering för regionens del av kostnaderna för att bli
kulturfristad. Därför kan inte nämndens förslag tillstyrkas.
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Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Regionala utvecklingsnämndens förslag om att bli kulturfristad
avslås.
2. Utredningen om förutsättningar att bli kulturfristad läggs till
handlingarna.

Yrkanden
Anton Nordqvist (MP), Monalisa Norrman (V) och Bengt-Åke Arendolf
(SD) yrkar att regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens
förslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Anton
Nordqvists m.fl. yrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Regionala utvecklingsnämndens förslag om att bli kulturfristad
avslås.
2. Utredningen om förutsättningar att bli kulturfristad läggs till
handlingarna.

Protokollsanteckning
Elin Lemon (C) och Thomas Andersson (C) deltar inte i beslutet.
--------------

Yrkanden
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Robert Uitto (S) yrkar ”att ärendet återremitteras till kommande
regionfullmäktige för en översyn om eventuell möjlig finansiering och
organisation/planering.”
Mats El Kott (L) yrkar i första hand bifall till Robert Uittos yrkande om
återremiss och i andra hand bifall till regionala utvecklingsnämndens
förslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT

Ärendet återremitteras till kommande regionfullmäktige för en översyn
om eventuell möjlig finansiering och organisation/planering.

Utdrag till
Regionala utvecklingsnämnden
Östersunds kommun
Kultursamordnare
Områdeschef Kulturen
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