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§5
Stadsarkivets remissvar om Program för HBTQ-frågor
2014-2017
Dnr 1.6-8881/14
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivet förslag:
1. Att kulturnämnden godkänner Stadsarkivets tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande från 2014-06-30.
Sammanfattning
Stadsledningskontoret har tagit fram ett HBTQ-program för 2014-2017
för att säkerställa ett gott bemötande, synliggöra HBTQ-gruppens
villkor samt öka kompetensen om HBTQ-frågor i verksamheterna.
Stadsarkivets vision är att arkiven ska vara öppna för alla och spegla
allas historia. Stadsarkivet tycker att de föreslagna målen är väl
uttryckta och föreslår att en mätning av nuläget görs för att få bra
information om hur målgrupperna nu upplever sig bemötta,
synliggjorda och representerade.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag till beslut
(se beslutet).
2) Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mats Berglund (MP) och Mårten
Andersson (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
följande:
- att bordlägga förslag till Program för HBTQ-frågor
- att därutöver anföra följande
Vi anser att det är en märklig ordning att behandla programoch visionsdokument som sträcker sig över flera år framåt i
tiden, en månad innan ett allmänt val. Inte minst för att det
minskar stockholmarnas delaktighet och påverkan av de beslut
som staden fattar och som får konsekvenser i stockholmarnas
vardag, för lång tid framöver.
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Beslutsgång i delen om bordläggning

Ordföranden ställer förslaget att bordlägga ärendet mot att avgöra
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ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att
ärendet avgörs vid dagens sammanträde.
Beslutsgång

Ordföranden finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från
kulturförvaltningen.
Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mårten Andersson (V) och Mats Berglund
(MP) deltar inte i beslutet då deras yrkande om bordläggning har fallit.
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