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§ 32.

Justering av protokoll
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att utse Kenneth Görtz att jämte ordförande justera protokoll för Kulturnämndens
sammanträde den 22 juni 2017.
att justering sker onsdagen den 28 juni kl. 11.00 på Regionhuset, Nygatan 20 i
Växjö.
Sammanfattning
.
Förslag till beslut
Föreslås att Kenneth Görtz utses att jämte ordförande justera protokoll för
Kulturnämndens sammanträde den 22 juni 2017, samt att justering sker onsdagen
den 28 juni kl. 11.00 på Regionhuset, Nygatan 20 i Växjö.
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§ 33.

Fastställande av dagordning
Beslut
Kulturnämndens beslutar
att godkänna dagordning för Kulturnämndens sammanträde den 22 juni 2017
enligt upprättad handling.
Förslag till beslut
Kulturnämndens föreslås besluta
att godkänna dagordning för Kulturnämndens sammanträde den 22 juni 2017
enligt upprättad handling.
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§ 34.

Uppföljning av 2016 års verksamhet 17RK1129

Beslut
Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronoberg följer årligen upp kulturorganisationer med statligt och regionalt
anslag genom kvalitativ och kvantitativ redovisning i kulturdatabasen. Denna uppföljning
ligger till grund för Region Kronobergs årliga redovisning till Kulturrådet.
Uppföljning av 2016 års verksamhet visar att kulturorganisationerna arbetar i enlighet
med gällande kulturplan för Kronobergs län. Utvecklingsprojekt och samarbeten med
närliggande geografi utmärker verksamheterna. Tidigare uppföljning har visat att det
strategiska arbetet med kultur i hela länet är ett styrkeområde och en framgångsfaktor i
Kronoberg. Uppföljningen av verksamheten 2016 visar dock att det är ett område som
riskerar att försvagas framöver.
I samband med ärendet följs även projektinsatser, verksamheter utanför
kultursamverkansmodellen och konstinköp upp.
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Uppföljning av 2016 års verksamhet
Region Kronobergs kvalitativa uppföljning av kultursamverkansmodellen 2016
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§ 35.

Uppföljning 2016 års verksamhet studieförbund (inkl. fördelning 2017)
16RK2431

Beslut
Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Kulturnämnden har beslutat om ett nytt bidragssystem för studieförbund (§24 KN
2017). Det nya bidragssystemet tillämpas vid 2017 års fördelning till studieförbunden.
Beräkning av 2017 års fördelning i enlighet med det nya bidragssystemet pågår
tillsammans med genomgång av studieförbundens redovisning av föregående års
verksamhet.
Vid kulturnämndens sammanträde 22 juni görs en muntlig sammanfattning av
studieförbundens redovisning. I samband med detta presenteras även utfallet av
fördelningen 2017.
Samordnare Jonas Mokvist redogör för följandevid dagens sammanträde:
Studieförbundens regionala målsättningar 2017 - Gröna Kronoberg
Exempel ur studieförbundens verksamhetsplaner 2017

Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet


Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Uppföljning 2016 års verksamhet studieförbund (inkl. fördelning 2017)
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§ 36.

Månadssammandrag april och maj 2017 17RK110

Beslut
Kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag april och maj 2017 samt att överlämna dem till
regionstyrelsen för information
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för maj 2017 uppgår till +1 369 tkr, vilket beror på att
utbetalning inte skett till ungdomsorganisationerna eller studieförbunden och egna medel
inte har utnyttjats. Periodisering av budget har ej skett enligt detta.
Det har inte skett någon resultatförändring mellan april och maj. Verksamheten löper
enligt plan.

Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag april och maj 2017 samt att överlämna dem till
regionstyrelsen för information




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - månadssammandrag april och maj 2017 KN
Månadssammandrag KN april 2017
Månadssammandrag KN maj 2017
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§ 37.

Remissutgåva Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
16RK1603

Beslut
Kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till remissutgåva av Regional kulturplan för Kronobergs län 20182020
att omedelbar justering sker i samband med kulturnämndens sammanträde
Sammanfattning
Under 2017 revideras den regionala kulturplanen för Kronobergs län. Den reviderade
kulturplanen omfattar 2018 - 2020. Kulturplanen är styrdokument för det kulturpolitiska
området och omfattar hela det regionala kulturansvaret inklusive den regionala
kulturverksamhet som får statsbidrag i enlighet med kultursamverkansmodellen. Arbetet
med regionala kulturplaner styrs av en statlig förordning Förordning (2010:2012) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet som har förtydligats av Kulturrådet
genom Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner. Båda dessa dokument biläggs ärendet. I
Netpublicator är även regionerna inom Regionsamverkan Sydsveriges kulturplaner
tillgängliggjorda.
Förslag till remissutgåva av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 syftar till
att uppnå den kulturpolitiska visionen ett kulturliv med bredd och spets genom fyra
prioriterade utvecklingsområden:
- Kronoberg ska ha en kulturell infrastruktur som är tillgänglig i hela länet
- Kronoberg ska vara en internationell arena för det muntliga berättandet
- Kronoberg ska vara ledande i arbetet med yttrandefrihet och ha en stärkt infrastruktur
för litteratur och läsfrämjande
- Kronobergs infrastruktur för bild- och formområdet ska stärkas
Förlag till remissutgåva av kulturplanen innehåller även tre fördjupningar.
Fördjupningarna behandlar kulturplanens sammanhang, den kulturella infrastrukturen i
Kronoberg samt metoder för att forma och genomföra kulturplanen. En layoutad
version av förslag till remissutgåva presenteras på sammanträdet.
Förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till remissutgåva av Regional kulturplan för Kronobergs län 20182020
att omedelbar justering sker i samband med kulturnämndens sammanträde
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Remissutgåva Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
Tjänsteskrivelse Beskrivning av remissförfarande Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
Följebrev till remissutgåva Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020(87323) (0)_TMP
Förslag till remissutgåva Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner
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§ 38.

Svar på remiss - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop
17RK648

Beslut
Kulturberedningen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Kulturdepartementet.
att omedelbar justering sker i samband med kulturnämndens sammanträde.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Kulturdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående
remiss.
Kulturdepartementet har skickat ut förslag och bedömningar kring
kultursamverkansmodellens framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter på remiss.
Bakgrunden är de olika utredningar av kultursamverkansmodellen som har genomförts
under 2015 och 2016 (Riksdagens kulturutskott, Myndigheten för kulturanalys och SKL).
Förslagen innebär några olika justeringar av kultursamverkansmodellen och
förordningen, men inga omfattande förändringar. Kulturdepartementets skrivelse
hanterar flera av de utgångspunkter och utmaningar kopplat till
kultursamverkansmodellen som Region Kronoberg, tillsammans med övriga regioner,
lyft i dialog med den nationella kulturpolitiska nivån i olika sammanhang. Regionerna
inom Regionsamverkan Sydsverige har beslutat att använda likalydande skrivningar kring
ett antal av de olika förslagen. Region Kronoberg har av beviljats dispens av
Kulturdepartementet och får lämna in sitt remissyttrande den 22 juni, efter beslut i
kulturnämnden.

Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Kulturdepartementet.
att omedelbar justering sker i samband med kulturnämndens sammanträde.



Beslutsunderlag
Remiss- Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop- framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter
för kultursamverkansmodellen
Förslag till beslut - Remissyttrande Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop
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Förslag till remissyttrande Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop
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§ 39.

Smålandsoperan driftstöd 2018 17RK1170

Beslut
Kulturnämnden beslutar
att hantera ansökan om driftstöd från Smålandsoperan i samband med kulturnämndens
ordinarie budgetprocess inför 2018.
Sammanfattning
För ett år sedan inkom Smålandsoperan med en skrivelse till kulturnämnden och dialog
om ett regionalt uppdrag har sedan dess förts kontinuerligt. Detta har bland annat
resulterat i att Smålandsoperan under 2017 genomför en förstudie kring möjligheter att
etablera operaverksamhet i länet. Förstudien finansieras med kulturnämndens regionala
utvecklingsmedel.
Smålandsoperan har nu inkommit med verksamhetsplan och budget inför 2018.
Smålandsoperan vill under verksamhetsåret 2018 fokusera på att etablera operan mer
permanent på årsbasis. För verksamhetsåret 2018 planeras musikcaféer på landsbygden,
barnproduktioner, sommaropera, musikal och körfestival.
Från Region Kronoberg ansöker Smålandsoperan om 500 000 kronor.
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att hantera ansökan om driftstöd från Smålandsoperan i samband med kulturnämndens
ordinarie budgetprocess inför 2018.
Expedieras till
Smålandsoperan



Beslutsunderlag
Ansökan om driftstöd 2018
Förslag till beslut - Smålandsoperan driftstöd 2018
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§ 40.

Återkoppling från möten och konferenser
Beslut
Kulturberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Mötesanteckningar finns (i förekommande fall) tillgängliga i
Netpublicator.
- Återkoppling bolagsuppdrag (Kulturparken Småland, Musik i Syd, Regionteatern
Blekinge Kronoberg)
- Kulturnämndens workshop om kulturpolitiska prioriteringar, Huseby Bruk, 24 april
- Kultur i vården i Skåne och Kronoberg, Kristianstad 25 april http://www.musikisyd.se/musik-i-varden/
- Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, Boda 25 april
- Sydostkultur, Boda 25 april
- Presidieöverläggning Växjö kommun, 15 maj
- Dialog om kultursamverkan med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke,
Stockholm, 17 maj
- Kultur, folkbildning och överenskommelser, Hässleholm 23 maj
- När kulturen är resans mål, 13 juni
- Vårforum, 15 juni
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 41.

Inbjudningar till möten och konferenser
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att utse Ros-Marie Jönsson-Neckö och Pernilla Sjöberg att representera Region
Kronoberg vid SKLs kulturkonferens 17-18 okt 2017.
Sammanfattning
SKLs kulturkonferens äger rum den 17-18 oktober 2017 i Gävle.
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta
att utse Ros-Marie Jönsson-Neckö och Pernilla Sjöberg att representera Region
Kronoberg vid SKLs kulturkonferens 2017.
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§ 42.

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.



Delegeringsbeslut
17RK28-3 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 3/2017. Svar på skrivelse från Club 68
(17RK792)
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§ 43.

Övriga ärenden
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Skrivelse angående skissuppdrag i och med nybyggnation av ny vuxenpsykiatri
och Habilitering i Sigfridsområdet i Växjö
Till Region Kronoberg har inkommit skrivelse från Åke Bergqvist, KRO, Remus Wilson,
Smålands konstnärsförbund, Staffan G-son Lind, Konstnärscentrum Syd.
Kerstina Axén Krag lyfter skrivelsen vid kulturnämndens sammanträde samt de
kravställningar som ställs vid upphandling av konst i samband med nybyggnationen.
Kraven i den aktuella upphandlingen lutar sig mot den plan för konstnärlig gestaltning
som Kulturnämnden tidigare har fastställt.
Ordförande Ragnar Lindberg föreslår att kulturnämndens presidium tillsammans med
förvaltningen undersöker skall-kraven och huruvida de är korrekt ställda inför eventuell
vidare åtgärder.
Mötets avslutande
Ordförande Ragnar Lindberg tackar Kulturnämndens ledamöter och ersättare,
samt förvaltningen för gott samarbete och önskar trevlig sommar.
Vice ordförande Pernilla Sjöberg tackar kulturnämndens ordförande för gott
samarbete och önskar trevlig sommar!
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