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§ 17

Justering av protokoll

Beslut

Kulturnämnden utser Lovisa Alm att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att kulturnämnden utser Lovisa Alm att jämte ordförande justera
protokollet. Justering sker 6 maj.
Paragrafen är justerad
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§ 18

Fastställande av dagordning

Beslut

Kulturnämnden fastställer dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2019-04-26.
Sammanfattning

Föreslås att kulturnämnden fastställer dagordning i enlighet med utsänd kallelse
2019-04-26.
Paragrafen är justerad
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§ 19

Regionala utvecklingsdirektörens rapport

Beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid kulturnämndens sammanträde redogör regional utvecklingsdirektör Christel
Gustafsson för följande punkter:
- Nyheter från EU som har bäring på kulturpolitiken
- Regeringens vårproposition
- Regional samverkan Sydsverige
- Ansökan från Region Kronoberg till Kulturrådet
- Glass Art Society - konferens 2020 i Småland
- Ljungbergmuseet
- Personalfrågor
Paragrafen är justerad
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§ 20

Månadssammandrag februari 2019
(19RGK68)

Beslut

Kulturnämnden godkänner Månadssammandrag februari 2019 samt överlämnar
den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet till och med februari 2019 uppgår till +297 tkr. Då det
endast gått två månader av året är det svårt att än så länge dra några slutsatser av
det lilla positiva resultatet.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden godkänner Månadssammandrag februari 2019 samt
överlämnar den till regionstyrelsen för information.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Månadssammandrag februari 2019 KN
• Månadssammandrag KN februari 2019
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-04-30

§ 21

Delårsrapport Kulturnämnden Mars 2019
(19RGK53)
Beslut

Kulturnämnden godkänner Delårsrapport mars 2019 och överlämnar den till
regionstyrelsen för information.
Kulturnämnden prioriterar med omedelbar verkan inventeringen av konst och
därför pausar nya inköp och placering av så kallad löskonst till dess att
inventeringen av redan befintlig konst är avklarad
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet tom mars 2019 uppgår till +229 tkr. Överskottet beror
främst på att kostnader inte hunnit upparbetas på det nya året. Resultatet
prognostiseras till +/- 0.
En struktur har skapats för inventering av Region Kronobergs konst. Ett nytt
konstregister har köpts in och förberetts för att hantera inventerat material. En
arbetsmodell har skapats för implementering av konstregistret. Styrtalet kring
inventerade verk är lågt, enbart 83 av ca 6500 verk har inventerats. Prognosen är
att målen inte kommer att nås om inte extra personella resurser tillförs.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om konsthantering och inköpsstopp
av löskonst med dess konsekvenser.
I ärendet har följande yttrat sig:
Ros-Marie Jönsson Neckö, Ida Eriksson, Gunnar Nordmark, Pernilla Sjöberg,
Simon Bring, Lovisa Alm, Vidar Lundbeck, Sara Rosén Andersson, Sunny
Sandström och Christel Gustafsson.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden godkänner Delårsrapport mars 2019 och överlämnar
den till regionstyrelsen för information.
Föreslås att kulturnämnden prioriterar med omedelbar verkan inventeringen av
konst och därför pausar nya inköp och placering av så kallad löskonst till dess att
inventeringen av redan befintlig konst är avklarad

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Delårsrapport KN mars 2019
• Delårsredovisning KN mars 2019
Paragrafen är justerad
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§ 22

Processplan inför revidering av regional
kulturplan (19RGK739)

Beslut

Kulturnämnden uppdrar åt regional utvecklingsdirektör att ta fram förslag på
processplan inför revidering av regional kulturplan.
Sammanfattning

Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 (beslutad av regionfullmäktige
2017-11-08) upphör att gälla vid utgången av 2020. Parallellt med genomförandet
av nuvarande kulturplan påbörjas revidering inför ny kulturplaneperiod. En
processplan inför revideringen utgör kulturnämndens uppdrag till förvaltningen
och beskriver bland annat övergripande principer, tillvägagångssätt och tidsplan. I
samband med kulturnämndens sammanträde 30 april diskuteras övergripande
principer inför kommande revidering. Diskussionen ligger till grund för det
förslag på processplan som sedan tas fram till kulturnämndens sammanträde 17
juni. Bifogat finns ett exempel i form av den processplanen som formade
framtagandet av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.
I ärendet har följande yttrat sig:
Ida Eriksson, Pernilla Sjöberg, Vidar Lundbeck, Ros-Marie Jönsson Neckö och
Simon Bring.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden uppdrar åt regional utvecklingsdirektör att ta fram
förslag på processplan inför revidering av regional kulturplan.
Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör Christel Gustafsson
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Processplan inför revidering av regional kulturplan
• Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län inför
2018-2020
Paragrafen är justerad
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§ 23

Plan för konstnärlig gestaltning inom
Region Kronoberg (19RGK707)

Beslut

Kulturnämnden godkänner revidering av Plan för konstnärlig gestaltning inom
Region Kronoberg enligt upprättad skrivelse.
Sammanfattning

Region Kronoberg äger i dag ca 6 500 konstverk i form av lös och fast konstnärlig
gestaltning. Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg (fastställd
§80/2016, reviderad § 25/2017) styr inköpen utifrån politiska målsättningar och
tydliggör ansvarsfördelning i arbetet och beslutas av Region Kronobergs
kulturnämnd. Revidering av planer sker vartannat år inom Region Kronoberg.
Revideringen innebär ett förtydligande om att kulturnämnden fattar beslut om
konstprogram vid upphandling av konstnärlig gestaltning i byggprojekt.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden godkänner revidering av Plan för konstnärlig
gestaltning inom Region Kronoberg enligt upprättad skrivelse.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg
• Förslag till reviderad Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 24

Danssamverkan Sydsverige samproduktion Djurens karneval
(16RK1847)

Beslut

Kulturnämnden beviljar högst 446 700 kr till Danssamverkan Sydsverige samproduktion Djurens karneval och medel anslås från strategiska
utvecklingsmedel för kultur.
Sammanfattning

Region Kronoberg ingår tillsammans med de sex sydligaste regionerna i
samverkansorganet Regionsamverkan Sydsverige. Ett gemensamt positionspapper
har tagits fram och kopplat till det finns en handlingsplan där utveckling av den
professionella dansen är prioriterad. För att utveckla och stärka dansen i södra
Sverige har ett treårigt utvecklingsprojekt kring institutionssamverkan genomförts.
Nästa steg i utvecklingen av danssamarbetet inom Sydsverige är att göra en
samproduktion för år 4.
Ärendet gäller genomförande av Djurens karneval, en gemensam dansproduktion
för barn- och unga.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beviljar högst 446 700 kr till Danssamverkan
Sydsverige - samproduktion Djurens karneval och medel anslås från strategiska
utvecklingsmedel för kultur.
Expedieras till

Danssamverkan Sydsverige
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Danssamverkan Sydsverige - samproduktion Djurens
karneval
• Danssamverkan Sydsverige samproduktion Djurens karneval tjänsteskrivelse
• Regionsamverkan Sydsverige kulturutskottsmöte 20180220
• RSS Handlingsplan 2019_beslutad av RSS kulturutskott 2018-11-14
Paragrafen är justerad
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§ 25

Villkorsbeslut för regionala driftsanslag
(19RGK699)

Beslut

Kulturnämnden ger regional utvecklingsdirektör i uppdrag att ta fram förslag till
villkorsbeslut för regionala driftsanslag i enlighet med upprättad skrivelse.
Sammanfattning

Idag beskrivs de villkor som gäller för regionala och statliga driftsanslag till
kulturverksamheter i olika dokument såsom överenskommelser,
utbetalningsbesked och den regionala kulturplanen. För att förtydliga relationen
mellan Region Kronoberg och verksamheter med regionala driftsanslag tas därför
ett förslag till villkorsbeslut fram som beskriver bland annat årscykel för styrning
och uppföljning, regler för återbetalning och återkrav samt hantering av
hållbarhetsperspektiv. Slutgiltigt villkorsbeslut för 2020 års driftsanslag tas sedan i
samband med fördelning av rambudget vid oktobernämnden.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om enkelhet, tydlighet och armlängds
avstånd med flera principer i avtalsskrivandet.
I ärendet har följande yttrat sig:
Ida Eriksson, Pernilla Sjöberg, Ros-Marie Jönsson Neckö, Vidar Lundbeck,
Gunnar Nordmark, Simon Bring och Emelie Johansson.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden ger regional utvecklingsdirektör i uppdrag att ta fram
förslag till villkorsbeslut för regionala driftsanslag i enlighet med upprättad
skrivelse.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Villkorsbeslut för regionala driftsanslag
• Framtagande av villkorsbeslut för regionala driftsanslag - tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§ 26

Fördelning till studieförbund i Kronobergs
län 2019 (18RGK1502)

Beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

2019 års fördelning har verkställts i enlighet med regionalt bidragssystem för
studieförbund i Kronobergs län (beslutat av KN § 24/2017). Kulturnämndens
rambudget för 2019 innehåller 8 461 381 kronor som har fördelats till
studieförbunden i enlighet med bidragssystemet. I tjänsteskrivelsen sammanfattas
utfallet av årets fördelning samt förändring mellan 2018 och 2019.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Fördelning till studieförbund i Kronobergs län 2019
• Fördelning till studieförbund i Kronobergs län 2019 tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§ 27

Yttrande över inriktningsbeslut avseende
sjukhus i Växjö (19RGK220)

Beslut

Kulturnämnden beslutar att bifalla Alliansens förslag till yttrande över
inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott gav § 12/19 regiondirektören i uppdrag att ta fram
en förstudie för ett nytt sjukhus i Växjö samt pausa arbetet med L-huset och
rivningen av Q-huset på nuvarande CLV-området. En förstudie har genomförts
och vid regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 april behandlades
denna. Arbetsutskottet beslutade att alla Region Kronobergs nämnder skulle
beredas möjlighet att yttra sig i ärendet.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om konsekvenser för kulturnämndens
verksamhet oavsett framtida placering av sjukhus.
Gunnar Nordmark yrkar, med instämmande av Ida Eriksson, Vidar Lundbeck
och Fanny Svensson, bifall till Alliansens förslag till yttrande.
Lovisa Alm yrkar, med instämmande av Hugo Hermansson, bifall till
Socialdemokraternas förslag till yttrande enligt följande: "Socialdemokraterna
yrkar att regional utvecklingsdirektör med utgångspunkt i förda diskussioner och
framförande av argument får i uppdrag att till regionstyrelsen den 21 maj ta fram
ett yttrande över hur ett nytt sjukhus i Räppe påverkar Region Kronobergs arbete
med kultur, samt på vilket sätt kulturen skulle kunna vara en del av planerna för
ett nytt sjukhus."
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden beslutar i
enlighet med Alliansens förslag till yttrande.
I ärendet har följande yttrat sig:
Lovisa Alm, Ida Eriksson, Ros-Marie Jönsson Neckö, Gunnar Nordmark, Hugo
Hermansson, Vidar Lundbeck och Fanny Svensson.

Beslutsunderlag

• §105 RSAU Inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö
• Alliansens förslag till yttrande sjukhus från kulturnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 28

Återkoppling från kurser och konferenser

Beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mötesanteckningar finns (i förekommande fall) tillgängliga i Netpublicator.
- Återkoppling från ledamöter som har uppdrag i bolag eller regionala
kulturorganisationer.
- Regionsamverkan Sydsverige kulturutskott, Växjö 21 mars
- Unesco, Sagobygden m fl Hur kan vi arbeta vidare med det immateriella
kulturarvet? Stockholm 5 april
- Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, En dag om Språkstegen, Växjö 10
april
- AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, Region Kronoberg och Växjökommun
om lokaler, Växjö 11 april
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 29

Kurs och konferens 2019 (politik)
(19RGK70)

Beslut

Kulturnämndens ledamöter bereds möjlighet att delta vid presentation av barn
och ungas hälsa och levnadsvanor i Växjö 21 maj 2019.
Sammanfattning

Hur mår länets barn och ungdomar? Hösten 2018 genomfördes
enkätundersökningen Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs
län för sjätte gången. Resultatet presenteras 21 maj kl 9.00 - 12.00 på Växjö
stadshotell.

Paragrafen är justerad
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§ 30

Anmälningar för kännedom

Beslut

Kulturnämnden noterar anmälningarna till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäles till kulturnämnden för kännedom. Handlingar
redovisas i särskild mapp i Netpublicator.
- Kulturanalys 2019, Myndigheten för kulturanalys
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar anmälningarna till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 31

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Kulturnämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Delegationsbeslut fattade av kulturnämndens ordförande och ansvarig
konsthanterare anmäls.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

• 19RGK30-2
2019
• 19RGK35-4

Ansvarig konsthanterare delegationsbeslut 32-54, mars-april
Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 4/2019

Paragrafen är justerad
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§ 32

Övriga ärenden

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde föreligger inga aktuella övriga ärenden.
Paragrafen är justerad
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§ 33

Tema Scenkonst

Sammanfattning

Kulturnämndens ledamöter kommer löpande under hela mandatperioden att
erbjudas möjligheter till kunskapsuppbyggnad i uppdraget som regional
kulturpolitiker. Det sker bland annat genom olika teman i samband med
kulturnämndens ordinarie sammanträden.
Under första året i mandatperioden sker tematiska fördjupningar med
utgångspunkt i den regionala kulturplanens konst- och kulturområden. I samband
med detta möter också kulturnämndens ledamöter regionala kulturorganisationer
inom respektive område samt nationella företrädare. De tematiska
fördjupningarna utgör även en förberedelse för kulturnämnden inför revidering av
den regionala kulturplanen.
Temat för detta sammanträde är scenkonst. Som förberedelse läs s. 34-43 i
Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.
För detaljerad information, se bifogad inbjudan och program.
Paragrafen är justerad

