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§ 1

Justering av protokoll
Beslut

Kulturnämnden beslutar att utse Lovisa Alm att jämte ordförande justera
protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att kulturnämnden utser Lovisa Alm att jämte ordförande justera
protokollet. Justering sker 5 mars.
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att utse Lovisa Alm att jämte ordförande justera
protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 2

Fastställande av dagordning
Beslut

Kulturnämnden fastställer dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2019-02-21.
Sammanfattning

Föreslås att kulturnämnden fastställer dagordning i enlighet med utsänd kallelse
2019-02-21.
Paragrafen är justerad
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§ 3

Information om Region Kronoberg och
kulturnämndens uppdrag
Beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

I samband med kulturnämndens första sammanträde medverkar Region
Kronobergs kanslidirektör Ulrika Joelsson Gustafsson, regionjurist Anna
Widströmer och regional utvecklingsdirektör Christel Gustafsson.
Kanslidirektör informerar om Region Kronobergs politiska organisation och
kulturnämndens uppdrag. Information om bland annat politisk årscykel i Region
Kronoberg, ansvarsfördelning mellan olika politiska organ, kulturnämndens
arbetsordning och reglemente samt annan formalia. Regionjurist Anna
Widströmer lämnar informationer angående offentlighet och sekretess för
nytillträdda förtroendevalda.
Regional utvecklingsdirektör informerar om den tjänstemannaorganisation som
finns tillgänglig för genomförandet av kulturnämndens uppdrag och hur
kulturstaben är organiserad inom den regionala utvecklingsavdelningen.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 4

Tema: Uppdrag kulturpolitik
Beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Kulturnämndens ledamöter kommer löpande under hela mandatperioden att
erbjudas möjligheter till kunskapsuppbyggnad i uppdraget som regional
kulturpolitiker. Det kommer bland annat att ske genom olika teman i samband
med kulturnämndens ordinarie sammanträden.
Temat för kulturnämndens första sammanträde är Uppdrag kulturpolitik. Med
utgångspunkt i kulturnämndens uppdrag introducerar kulturstaben de regionala
kulturorganisationerna och ger en sammanfattning av den regionala kulturplanen.
I temat ingår även grundläggande kunskap om kulturpolitikens rollfördelning på
nationell, regional och lokal nivå samt information om kulturnämndens årscykel.
Introduktionen varvas med samtal kring aktuella kulturpolitiska frågeställningar. I
Netpublicator finns kunskapsunderlag och kulturpolitiska exempel som ligger till
grund för samtalen.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 5

Fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet 2019 (19RGK110)
Beslut

Kulturnämnden beslutar att
- notera informationen om 2019 års fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet till protokollet.
- fördela den tillfälliga förstärkningen av statsbidraget på 700 000 kronor, för att
öka utbudet och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamheten i regionen, till
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg för insatser inom de tre områden som
beskrivs i beslutsunderlaget.
Sammanfattning

Det här ärendet handlar om 2019 års fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet och rör de regioner som ingår i den nationella
kultursamverkansmodellen. Bakgrunden till ärendet är att Kulturrådets styrelse
den 24 januari beslutat om fördelningen. Tjänsteskrivelsen ger en kort
introduktion till kultursamverkansmodellen. Där beskrivs även hur dialog med
den nationella nivån går till samt årscykeln för beslut om statsbidrag. Det finns
också beskrivning av vilka styrdokument och rutiner på nationell och regional nivå
som reglerar fördelningen.
Utöver tjänsteskrivelsen bifogas Kulturrådets beslut samt några av de
styrdokument och exempel på regionala rutiner som är relevanta för ärendet.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar att
- notera informationen om 2019 års fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet till protokollet
- den tillfälliga förstärkningen av statsbidraget på 700 000 kronor för att öka
utbudet och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamheten i regionen fördelas till
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg för insatser inom de tre områden som
beskrivs i beslutsunderlaget
Expedieras till

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet
2019
 Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2019 - tjänsteskrivelse
 Pressmeddelande beslut Kulturrådet

Protokoll
Mötesdatum: 2019-02-28

 Beslut från Kulturrådet om fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet 2019
 Förordning (2010_2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
 Förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2019
 Fördelningsprinciper för statsbidrag till regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen 2019
Paragrafen är justerad
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§ 6

Verksamhetsplan för kulturnämnden 2019
(18RGK1310)
Beslut

Kulturnämnden fastställer verksamhetsplan för kulturnämnden 2019.
Sammanfattning

Enligt arbetsordningen ska kulturnämnden, efter regionstyrelsens anvisningar,
utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom nämndens
ansvarsområde. Detta sker i oktober inför kommande år. 2019 års
verksamhetsplan beslutades av föregående nämnd och innefattar bland annat
genomförande av den regionala kulturplanen och omstrukturering av regionens
konsthandläggning. I samband med beslut om verksamhetsplan 2019 fattade
kulturnämnden även beslut om fördelning av nämndens budgetram 2019. I
samband med kulturnämnden i februari fastställer den nya nämnden sin
verksamhetsplan för 2019.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om bidragen till
ungdomsorganisationerna.
I ärendet har följande yttrat sig:
Hugo Hermansson
Ragnar Lindberg
Ida Eriksson
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan för
kulturnämnden 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsplan för Kulturnämnden 2019
 Verksamhetsplan för kulturnämnden 2019
 Bilaga 2. Tabell över fördelning av Kulturnämdens rambudget 2019
Paragrafen är justerad
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§ 7

Verksamhetsberättelse med ekonomisk
årsredovisning 2018 (18RGK755)
Beslut

Kulturnämnden godkänner Verksamhetsberättelse med ekonomisk årsredovisning
2018 samt överlämnar den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Verksamheten löper enligt plan. Det ekonomiska resultatet 2018 uppgår till +813
tkr. Överskottet som har genererats beror på att ungdomsorganisationerna inte
har nyttjat sina medel fullt ut samt att några planerade arbeten inte kom igång
under 2018 utan kommer att belasta först 2019.
Förslag till beslut

Föreslås att Kulturnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning årsredovisning 2018 samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2018
Kultur
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2018 Kultur
Paragrafen är justerad
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§ 8

Kulturnämndens delegationsordning
(18RGK1993)
Beslut

Kulturnämnden fastställer kulturnämndens delegationsordning 2019-2022 i
enlighet med Ragnar Lindbergs yrkande.
Sammanfattning

Enligt 7 kap. 5 § kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt ett
utskott, åt en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region Kronoberg
att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Följande ärenden får enligt 6 kap. 38 § KL inte delegeras:
- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
- framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
- ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden,
och
- vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
Beslut fattade med stöd av delegation ska dokumenteras och anmälas snarast
möjligt till delegerande styrelse eller nämnd (6 kap 40 § KL). Beslut fattade med
stöd av delegation ska dokumenteras och anmälas snarast möjligt till delegerande
styrelse eller nämnd (6 kap 40 § KL).
Ragnar Lindberg yrkar, med instämmande av Gunnar Nordmark och Malin
Stadig Lundgren, att kulturnämndens delegationsordning gällande
resursfördelning är enligt följande:
Resursfördelning - Regional utvecklingsdirektör - Rätt att fatta beslut om årliga
regionala utvecklingsmedel inom verksamhetsområdet upp till 100 000 kronor per
beslut.
Resursfördelning - Kulturnämndens ordförande - Rätt att i samråd med
kulturnämndens förste och andre vice ordförande fatta beslut om årliga regionala
utvecklingsmedel inom verksamhetsområdet mellan 100 000-200 000 kr per
beslut.
Beslut om resursfördelning över 200 000 kronor fattas av kulturnämnden.
I övrigt föreslås liggande förslag från presidiet.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden fastställer kulturnämndens delegationsordning 20192022.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Kulturnämndens delegationsordning
 Delegationsordning Region Kronoberg - RS och nämnder 2019-2022
Kulturnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 9

Sammanträdesplan för kulturnämnden
2019 (18RGK825)
Beslut

Kulturnämnden noterar information om kulturnämndens sammanträdestider
inklusive presidieberedningar för 2019 enligt upprättad skrivelse.
Sammanfattning

Regionfullmäktige har fastställt sammanträdesplan 2019 för Region Kronobergs
politiska organisation.
Föreslås att kulturnämnden noterar information om kulturnämndens
sammanträdestider inklusive presidieberedningar för 2019 enligt upprättad
skrivelse.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar information om kulturnämndens
sammanträdestider inklusive presidieberedningar för 2019 enligt upprättad
skrivelse.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sammanträdesplan för kulturnämnden 2019
 KN - Sammanträden 2019 Region Kronoberg kulturnämnd med
beredningstider_rev2019-01-30
Paragrafen är justerad
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§ 10

Svar på revisionsrapport – Granskning av
hantering av konst inom Region
Kronoberg (18RGK1878)
Beslut

Kulturnämnden godkänner svar på revisionsrapport Granskning av hantering av
konst inom Region Kronoberg samt överlämnar svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg till kulturnämnden.
Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande:
att tillse att rutiner för förteckning och inventering av konst tydliggörs samt att
dessa efterlevs, därtill bör rutinerna kring depositionsavtal uppdateras samt
efterlevas,
att tillse att en inventering och uppdatering av konstregistret sker inom snar
framtid för att få insikt över de konstverk som Region Kronoberg innehar,
att uppdatera den befintliga delegationsordningen för att anpassa dokumentet dels
till den nya kommunallagen samt att överväga om det ska finnas en delegation till
verksamhetschef för hållbar tillväxt till följd av den nya organisationen.
I svar på revisionsrapport redogör kulturnämnden för synpunkter på revisionens
rekommendationer.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om rapportens inriktning i relation till
pågående uppstrukturerande arbete.
I ärendet har följande yttrat sig:
Ragnar Lindberg
Gunnar Nordmark
Simon Bring
Hugo Hermansson
Pernilla Sjöberg
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar att godkänna svar på revisionsrapport
Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg samt att överlämna
svaret till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg
 Granskningsrapport - Granskning av hantering av konst inom Region
Kronoberg samt bilaga.
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 Konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg - plan
 Hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg - riktlinje
Paragrafen är justerad
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§ 11

Sydostkultur 2019 - 2022 (19RGK97)
Beslut

Kulturnämnden utser kulturnämndens ordförande och 2:a vice ordförande att
representera Region Kronoberg i nätverket för Sydostkultur under resterande
mandatperiod.
Sammanfattning

Regionerna i Sydost; Kalmar, Blekinge och Kronoberg, ingår sedan 2002 i det
interregionala samarbetet Sydostkultur. Samarbetet sker i enlighet med
Avsiktsförklaring och överenskommelse Sydost. Under 2018 reviderades
styrdokumentet med anledning av att den tidigare gemensamma dansfrämjande
verksamheten Dans i Sydost övergick i annan regi (Regionteatern Blekinge
Kronoberg och Byteatern i Kalmar Länsteater). Sydostkultur agerar huvudman för
det regionala filmresurscentrat Filmregion Sydost.
Ordförandeskapet för Sydostkultur roterar och innehas under 2019 av Region
Kalmar län. Sydostkulturs sammanträden sker i huvudsak i anslutning till möten
med Regionsamverkan Sydsverige. En rekommendation är därför att Region
Kronobergs politiska representation i Sydostkultur är samma som i
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar att utse kulturnämndens ordförande och 2:a
vice ordförande att representera Region Kronoberg i nätverket för Sydostkultur
under resterande mandatperiod.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sydostkultur 2019 - 2022
 Avsiktsförklaring och överenskommelse Sydost 2018
Paragrafen är justerad
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§ 12

Företrädarskap för kulturnämnden 2019
(18RGK840)
Beslut

Kulturnämnden utser representanter att företräda kulturnämnden och Region
Kronoberg 2019 enligt tjänsteskrivelse.
Sammanfattning

En årscykel med återkommande forum där representation från Region
Kronobergs kulturnämnd krävs har tagits fram. I årscykeln ingår regional dialog
med kultur- och demokratiminister, Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott,
Sydostkultur, dialog med regionala kulturorganisationer, presidieöverläggningar
med Växjö kommun och Ljungby kommun samt medverkan i referensgrupper för
konstinköp, konstnärlig gestaltning och kulturutmärkelser.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar att utse representanter att företräda
kulturnämnden och Region Kronoberg 2019 enligt tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Företrädarskap kulturnämnden 2019
 Företrädarskap kulturnämnden 2019 tjänsteskrivelse
 Arvodesreglemente Region Kronoberg 2019-2022
Paragrafen är justerad
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§ 13

Återkoppling från möten och konferenser
Beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mötesanteckningar finns (i förekommande fall) tillgängliga i
Netpublicator.







Studiebesök i kulturorganisationerna
Aktuellt i bolagsstyrelser: Kulturparken Småland, Musik i Syd och
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Regiondagarna, Kosta 17-18 januari
Filmpolitiskt toppmöte, Göteborg 25 januari
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, Eskilstuna 6 februari
Folk och kultur, Eskilstuna 6-9 februari

Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 14

Inbjudningar till möten och konferenser
Beslut

Kulturnämnden beslutar utse representanter för deltagande enligt följande:
- Vid Smålandsidrottens kommun och regionkonferens deltar Ida Eriksson.
- Vid UNESCO-konferensen deltar Gunnar Nordmark.
Deltagande vid SKLs kulturkonferens beslutas vid senare tillfälle.
Sammanfattning

Inbjudningar finns (i förekommande fall) tillgängliga i Netpublicator




SKL:s kulturkonferens 2019, Halmstad 16-17 oktober
Smålandsidrottens kommun och regionkonferens, Jönköping, 23-24 maj
UNESCO - Immateriella kulturarvet, Stockholm 5 april

Paragrafen är justerad
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§ 15

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut

Kulturnämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till kulturnämnden.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut








19RGK35-1 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 1/2019
19RGK35-2 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 2/2019
19RGK17-1 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 1/2019
19RGK35-3 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 3/2019.
19RGK17-2 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 2/2019
19RGK30-1 Ansvarig konsthanterare delegationsbeslut 1-31, januari-februari
2019
 18RGK37-13 Kulturnämndens ordförnades delegationsbeslut nr 13/2018:
Ersättningsberättigade förrättningar.
 18RGK32-3 Ansvarig konsthanterare i Region Kronobergs beslut 41-48,
2018
 18RGK37-4 Kulturnämndens ordförande delegationsbeslut 4/2018: Avslag
på projektansökan Plattform Tvärkulturell Utvecklingsakademi (18RGK883)
Paragrafen är justerad
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§ 16

Övriga ärenden
Sammanfattning

Vid dagens sammanträde föreligger inga övriga ärenden.
Paragrafen är justerad

