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§44

Justering av protokoll
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att utse Pernilla Sjöberg att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker 19
oktober kl 13.30.
Paragrafen är justerad
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§45

Fastställande av dagordning
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2017-10-07.
Paragrafen är justerad
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§46

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt
kultursverige (17RK89)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de sex sydligaste regionerna i
Sverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne. De sex
regionerna samarbetar inom områdena regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik,
kultur samt hälso- och sjukvård. Målet är att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige (för
mer information se www.regionsamverkan.se).
För varje område finns ett politiskt utskott och en arbetsgrupp på tjänstemannanivå.
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott har sedan cirka ett år tillbaka arbetat med ett
gemensamt kulturpolitiskt positionspapper. Den 7 september 2017 tog kulturutskottet
beslut om tre gemensamma kulturpolitiska prioriteringar och det kulturpolitiska
positionspapperet ska beslutas i Regionsamverkan Sydsveriges styrelse 2017-11-23.
Därefter fattas beslut i respektive medlemsorganisation.
Regionsamverkan Sydsveriges kulturpolitiska prioriteringar har även integrerats i förslag
till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige,
positionspapper
 Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige 2017, kulturpolitiskt
positionspapper
Paragrafen är justerad
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§47

Månadssammandrag juli 2017
(17RK110)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag juli 2017 samt att överlämna den till regionstyrelsen
för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för juli 2017 uppgår till +1,308 tkr, vilket beror på att
utbetalning inte skett till ungdomsorganisationerna eller studieförbunden och egna
medel inte har utnyttjats.

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag juli 2017 samt att överlämna den till regionstyrelsen
för information.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Månadssammandrag juli 2017 KN
 Månadssammandrag KN juli 2017
Paragrafen är justerad
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§48

Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning augusti 2017
(17RK733)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017 samt att
överlämna den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för augusti 2017 uppgår till +1 437 tkr. Överskottet beror till
största del på att utbetalningar ej gjorts till ungdoms- och studieförbunden samt att egna
medel ej nyttjats.
Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budget.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidiebereding föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017 samt att
överlämna den till regionstyrelsen för information.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017
KN
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för kulturnämnden augusti 2017
Paragrafen är justerad
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§49

Regional kulturplan för Kronobergs
län 2018-2020 (16RK1603)
Beslut

Kulturnämnden föreslår att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.
Sammanfattning

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. Under 2017 har kulturplanen reviderats i enlighet med Processplan för
att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018-2020 antagen av Kulturnämnden
§ 55/2016.
Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 syftar till att uppnå den
kulturpolitiska visionen ett kulturliv med bredd och spets genom fem prioriterade
utvecklingsområden som kommer att styra det regionala utvecklingsarbetet på
kulturområdet 2018-2020 och kompletterar den ordinarie verksamhet och utveckling
som sker.
Förslag till kulturplan 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 kulturnämndens sammanträde.
Pontus Samuelsson yrkar, med instämmande av RosMarie Jönsson Neckö, bifall till
ordförandes förslag till beslut.
Lennart Adell Kind yrkar på tillägg enligt följande:
- Sidan 51 i kulturplanen avslutas med "...utveckling av filmområdet inom ramarna för
Regionsamverkan Sydsverige." föreslås tillägg "... Regionsamverkan Sydsverige, bl a i
form av en filmregion Småland-Blekinge.", med instämmande av Vidar Lundbeck.
Ordförande Ragnar Lindberg yrkar på avslag av Lennart Adell Kinds tilläggsyrkanden.
Ordförande ställer proposition på Lennart Adell Kinds tilläggsyrkande och eget förslag
om avslag på nämnda tilläggsyrkande och finner att kulturnämnden beslutar i enlighet
med ordförandes avslagsyrkande.
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- På sidan 65 i kulturplanen läggs ytterligare stycken till:
"Breddad finansiering
Region Kronoberg ska undersöka möjligheterna till ökad finansiering av kulturen genom
att hitta nya finansieringsformer och samarbeten.
Kulturell digitaliseringsfond
Digitaliseringen innebär stora möjligheter att utveckla kulturlivet i Kronoberg - både vad
gäller nya uttrycksformer och tillgängliggörande av kultur. Men digitaliseringen kommer
att kräva omfattande investeringar. Region Kronober ska därför undersöka
möjligheterna att inrätta en 'kulturens digitaliseringsfond' för att bidra till finansieringen
av sådana investeringar.", med instämmande av Pernilla Sjöberg, Kenneth Görtz och
Vidar Lundbeck.
Ordförande Ragnar Lindberg yrkar på avslag av Lennart Adell Kinds tilläggsyrkanden.
Ordförande ställer proposition på Lennart Adell Kinds tilläggsyrkande och eget förslag
om avslag på nämnda tilläggsyrkande och finner att kulturnämnden beslutar i enlighet
med ordförandes avslagsyrkande.
Votering begärs och verkställs.
Den som bifaller ordförandes avslagyrkande röstar ja och den som bifaller Lennart
Adell Kinds tilläggsyrkande röstar nej.
Namn

Ja

RosMarie Jönsson Neckö

X

Pernilla Sjöberg

Nej

Avstår

X

Sara Rosén Andersson

X

Kerstin Axén Krag

X

Kennet Görtz

X

Vidar Lundbeck

X

Lennart Adell Kind

X

Pontus Samuelsson

X

Ragnar Lindberg

X

Totalt

5

4
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Voteringen utfaller med 5 Ja-röster mot 4 Nej-röster och ordförande finner att
kulturnämnden har beslutat i enlighet med ordförandes yrkande om avslag av Lennart
Adell Kinds tilläggsyrkanden.
I ärendet har följande ledamöter yttrat sig:
Lennart Adell Kind, Pernilla Sjöberg, Kerstin Axén Krag, Vidar Lundbeck, Pontus
Samuelsson, RosMarie Jönsson Neckö, Kenneth Görtz samt Ragnar Lindberg.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden föreslår att
regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
 Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
 Beskrivning av revidering Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018 - 2020,
tjänsteskrivelse
 Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018-2020
 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
 Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner
Paragrafen är justerad
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§50

Verksamhetsplan 2018 för
kulturnämnden (17RK1591)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan för kulturnämnden 2018.
att godkänna fördelning av kulturnämndens budgetram 2018.
Sammanfattning

Enligt arbetsordningen ska kulturnämnden, efter regionstyrelsens anvisningar, utarbeta
förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Region
Kronobergs verksamhetsplanering och uppföljning bygger på metoden balanserade
styrkort.
I samband med beslut om verksamhetsplan 2018 föreslås kulturnämnden besluta om en
fördelning av nämndens budgetram 2018.
I ärendet har följande ledamöter yttrat sig:
Lennart Adell Kind, Ragnar Lindberg, RosMarie Jönsson Neckö samt Kerstin Axén
Krag.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan för kulturnämnden 2018.
att godkänna fördelning av kulturnämndens budgetram 2018.
Expedieras till

Berörda kulturorganisationer med regionala anslag, studieförbunden i Kronobergs
län samt Smålandsoperan, Folkets Hus Hovmantorp och Konstnärscentrum Syd.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut Verksamhetsplan 2018 för kulturnämnden
Verksamhetsplan KN 2018
Fördelning av kulturnämndens rambudget 2018
Bilaga 1. Översikt kulturnämndens rambudget 2018
Bilaga 2. Tabell över fördelning av Kulturnämndens rambudget 2018
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Paragrafen är justerad
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§51

Förhandlingsframställan till
Kulturrådet inför 2018 (17RK1514)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2018.
att skicka förhandlingsframställan tillsammans med förslag till Regional kulturplan för
Kronobergs län 2018-2020 till Kulturrådet under första veckan i november 2017.
Sammanfattning

Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen.
Kulturnämnden ansvarar för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet i
enlighet med den statliga förordningen 2010:2012. Kulturrådets styrelse tar årligen
beslut om storleken på statsbidrag till respektive län, med utgångspunkt i de regionala
kulturplanerna och de behov som beskrivs i dialogen mellan Kulturrådet och
regionerna. Inför beslutet finns möjlighet för regionerna att inkomma med revideringar
av sina regionala kulturplaner.
Kronobergs län har inte gjort årliga revideringar av den regionala kulturplanen, utan
istället formulerat en förhandlingsframställan till Kulturrådet inför beslut om fördelning.
2017 resulterade Region Kronobergs förhandlingsframställan i en utökad fördelning av
statsbidrag, utöver ordinarie uppräkning. Inför 2018 skickas förhandlingsframställan in
tillsammans med förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020. Detta
sker under första veckan i november. Region Kronoberg kompletterar med slutgiltig
kulturplan efter beslut i regionfullmäktige 8 november.
Förhandlingsframställan till Kulturrådet baseras på förslag till regional kulturplan samt
förslag till verksamhetsplan och budget för kulturnämnden 2018. Den beskriver
prioriterade utvecklingsområden och ekonomiska förutsättningar inför 2018 samt behov
av utökad fördelning av statsbidrag.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2018, med
reservation för redaktionella ändringar.
att skicka förhandlingsframställan tillsammans med förslag till Regional kulturplan för
Kronobergs län 2018-2020 till Kulturrådet under första veckan i november 2017.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2018
 Region Kronobergs prioriterade utvecklingsområden och ekonomiska förutsättningar
inför 2018, tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§52

Fördelningsprinciper för statsbidrag
till regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen 2018
(17RK1515)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna föreslagna fördelningsprinciper och hantering för statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 2018.
Sammanfattning

Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen.
Kulturnämnden ansvarar för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet i
enlighet med den statliga förordningen 2010:2012.
I kulturnämndens reglemente står det att kulturnämnden ska fördela statsbidraget enligt
regionstyrelsens anvisningar. Regionstyrelsen har beslutat om anvisningar som ska gälla
för kulturnämndens fördelning (RS §176/2017).
Kulturrådet är samordnande myndighet på statlig nivå. Kulturrådets styrelse tar årligen
beslut om storleken på statsbidrag till respektive län, med utgångspunkt i de regionala
kulturplanerna och de behov som beskrivs i dialogen med mellan Kulturrådet och
regionerna. Kulturrådets beslut om statsbidrag fattas i slutet av januari för innevarande
år och meddelas regionerna omgående.
Region Kronoberg betalar ut statsbidraget till berörda verksamheter kvartalsvis, i
enlighet med ordinarie rutiner för utbetalning och enligt de fördelningsprinciper som
kulturnämnden i förhand beslutat. Summan regleras i efterhand beroende på beslutet
från Kulturrådet.
I beslutsunderlaget lämnas förslag på fördelningsprinciper för kulturnämndens
fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen
2018. Fördelningsprinciperna behöver bygga på en beredskap inför de olika beslut om
fördelning av statsbidrag som Kulturrådet kan fatta. Fyra möjliga utfall sammanfattas i
beslutsunderlaget, tillsammans med förslag på hantering för respektive utfall.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna föreslagna fördelningsprinciper och hantering för statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 2018.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Fördelningsprinciper för statsbidrag till regional kulturverksamhet
inom kultursamverkansmodellen 2018
 Fördelningsprinciper för statsbidrag till regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen 2018
 §176 RS Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet
inom kultursamverkansmodellen
Paragrafen är justerad
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§53

Kulturpriser och stipendier 2017
(17RK61)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att utnämna NN till årets kulturpristagare
att utnämna NN till årets kreativa entreprenör inom kulturområdet
att utnämna NN till årets bubblare
att utnämna NN till mottagare av årets arbetsstipendium
att utnämna NN till mottagare av årets ungdomsstipendium
(Namn har presenterats muntligt vid kulturnämndens sammanträde)
att bjuda in expertgrupp för stipendierna och kulturprisgrupp till prisutdelningen
Sammanfattning

Region Kronobergs årliga utdelning av kulturpriser och stipendier syftar till att främja
den kulturella infrastrukturen i länet. Kulturpriser och stipendier tar sin utgångspunkt i
Regional kulturplan för Kronobergs län 2015 - 2017. Förslag till kulturstipendiater och
kulturpristagare tas fram av en expertgrupp för stipendierna och en kulturprisgrupp.
Priserna delas ut vid regionfullmäktiges sista sammanträde 2017.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidiebereding föreslår att kulturnämnden beslutar
att utnämna NN till årets kulturpristagare
att utnämna NN till årets kreativa entreprenör inom kulturområdet
att utnämna NN till årets bubblare
att utnämna NN till mottagare av årets arbetsstipendium
att utnämna NN till mottagare av årets ungdomsstipendium
(Namn presenteras vid kulturnämndens sammanträde)
att bjuda in expertgrupp för stipendierna och kulturprisgrupp till prisutdelningen

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Kulturutmärkelser 2017
 Kulturpriser och stipendier i Kronobergs län 2015-2017
Paragrafen är justerad
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§54

Konstprogram nya vuxenpsykiatrin
(17RK1299)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till reviderat konstprogram nya vuxenpsykiatrin.
Sammanfattning

Region Kronobergs inköp av konstnärlig gestaltning styrs av Plan för konstnärlig gestaltning
inom Region Kronoberg § 80/2016 samt av Riktlinje för hantering av konstnärlig gestaltning inom
Region Kronoberg.
Vid upphandling av konstnärlig gestaltning tar kulturnämnden beslut om ett
övergripande konstprogram. Konstprogrammet för nya vuxenpsykiatrin fastställdes i
juni 2017. Med anledning av behovet av så kallad lös konst till Nya vuxenpsykiatrin och
Habiliteringen samt den diskussion som varit gällande utbildningsnivå hos professionella
konstnärer föreslås vissa förändringar i konstprogrammet.
Förändringarna är markerade i gult och innebär bland annat reviderade krav på de
konstnärer som lämnar anbud i kommande upphandling. Förändringarna gör att det är
möjligt för konstnärer som inte har konsthögskoleutbildning att delta i upphandlingen.
Ett annat förslag är att anbuden hanteras i två led, där konstkonsulten gör en första
gallring av anbuden. Anbuden hanteras sedan av juryn. Detta förslag är ett avsteg från
Riktlinjen för hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg. Riktlinjen
fastslår att två personer med konstkompetens ska göra konstnärliga bedömningar.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till reviderat konstprogram nya vuxenpsykiatrin.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Revidering konstprogram Nya vuxenpsykiatrin
 Förslag till reviderat konstprogram Ny Vuxenpsykiatri och Habilitering
Sigfridsområdet
 Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg, fastställd
 Riktlinje hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg, fastställd
Paragrafen är justerad
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§55

Studieförbundens tematiska
utvecklingsbidrag 2018 (17RK1836)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa övergripande tema för år 2018 kopplad till studieförbundens
utvecklingsbidrag är breddad delaktighet, vilket inkluderar bland annat integration,
jämställdhet och delaktighet i samhället.
Sammanfattning

Kulturnämnden har fastställt ett nytt bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län
(§24/2017). Region Kronobergs avsikt med bidragssystemet är att skapa ändamålsenliga
former för dialog och samverkan med folkbildningens aktörer och därigenom utveckla
förutsättningarna för det civila samhället att delta i planering och genomförande av
lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
Bidragssystemet beskriver roller och ansvar, regionala målsättningar, grundläggande
villkor, fördelningsmodell samt modell för uppföljning, dialog och lärande. Nytt i
systemet är att 10 % av det totala bidraget fördelas som ett tematiskt utvecklingsbidrag.
Syftet med det tematiska utvecklingsbidraget är att främja förnyelse samt utveckla dialog
och samverkan med utgångspunkt i Gröna Kronoberg 2025. Utvecklingsbidraget
fördelas till de studieförbund som tackar ja till att aktivt bedriva utvecklingsarbete i
enlighet med temat och utifrån sin profil.
Enligt det nya systemet så träffas Region Kronoberg och studieförbunden för dialog
under kvartal tre. Syftet är dels en gemensam uppföljning av det arbete som genomförts
inom ramarna för bidragssystemet, dels att ha en dialog inför kommande års tematiska
utvecklingsbidrag. Det årliga verksamhetssamtalet för 2017 ägde rum den 26 september
i Växjö. Under mötet presenterade studieförbunden exempel på de aktiviteter som
genomfördes under 2017 kopplat till temat integration. Dialogen visade på en bred
tolkning av integrationsbegreppet och med det en stor bredd av aktiviteter. Samtalet
visade dessutom på ett behov av att fortsätta prioritera området och vidga begreppet
från integration till breddad delaktighet.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att fastställa övergripande tema för år 2018 kopplad till studieförbundens
utvecklingsbidrag är breddad delaktighet, vilket inkluderar bland annat integration,
jämställdhet och delaktighet i samhället.
Expedieras till

Studieförbunden i Kronobergs län och Kronobergs läns bildningsförbund
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Studieförbundens tematiska utvecklingsbidrag 2018
Paragrafen är justerad
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§56

Kulturnämndens årsplan 2018
(17RK876)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera sammanträdestider för nämnden och presidieberedningen till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat (§ 97/2017) om sammanträdestider för Region
Kronobergs politiska organisation 2018. Föreslås att kulturnämnden
noterar sammanträdestider för nämnden och presidieberedningen.till protokollet.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att fastställa årsplan 2018 för kulturnämnden med beredningstider i enlighet med
upprättad skrivelse.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Kulturnämndens årsplan 2018
 Sammanträden 2018 Region Kronoberg kulturnämnd med beredningstider
Paragrafen är justerad
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§57

Återkoppling från möten och
konferenser
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mötesanteckningar finns (i förekommande fall) tillgängliga i
netpublicator.










Aktuellt i bolagsstyrelser: Kulturparken Småland, Musik i Syd och Regionteatern
Blekinge Kronoberg
Presidieöverläggning Växjö kommun, Växjö 6 september
Besök av Kulturrådets generaldirektör, Ljungby 6 september
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, Karlskrona 7 september
Sydostkultur, Karlskrona 7 september
Avtackning Magnus Holm, Växjö 8 september
Medverkan vid jurybedömning skissuppdrag Nya vuxenpsykiatrin, Växjö 15
september
Verksamhetssamtal med studieförbunden, Växjö 26 september
Att arbeta med litteraturområdet i samverkansmodellen, Malmö 4-5 oktober

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§58

Kurs och konferens 2017 (Politik)
(17RK111)
Beslut

Kulturnämden beslutar
att utse kulturnämndens presidium att delta vid konferensen Folk och kultur i
Eskilstuna 7-10 februari 2018.
att kulturnämndens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta vid Höstforum
2017 15 december i Växjö.
Sammanfattning
 Folk och kultur, Eskilstuna 7-10 februari 2018 - http://www.folkochkultur.se/
 Höstforum 2017 - Tema digitalisering, 15 december, Växjö Konserthus.
Paragrafen är justerad
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§59

Anmälningsärenden
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäles till kulturnämnden för kännedom. Handlingar redovisas
i särskild mapp i netpublicator.





Kulturrådets yttrande över ”Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop (DS
2017:8)
Förstudie gällande förutsättningar för operaverksamhet i Kronobergs län
Förstudie Filmfond Blekinge och Kalmar län
SKL cirkulär 17:43 Museilag (2017:563) – ny lagstiftning på kulturområdet

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§60

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Kulturnämndens ordförande:






17RK28-4 Resursfördelning till projektet Nya Småland år 2
17RK28-5 Konstprogram Nya Vuxenpsykiatrin
17RK28-6 Resursfördelning Kronoberg utvecklar en internationell arena för det
muntliga berättandet
17RK28-7 Deltagande konferens Att arbeta med litteraturen i samverkansmodellen
17RK28-8 Yttrande Kulturparken Smålands ansökan till Boverket

Regional utvecklingsdirektör:




17RK7-8 Regionsamverkan Sydsveriges utvecklar dansområdet, år 2
17RK7-9 Författarcentrum Syd Jag skriver i dina ord
17RK7-10 Avslag Kulturparken konferens

Konsthanterare:


17RK23-1 Ansvarig konsthanterare i Region Kronobergs delegationsbeslut nr 26 41- Inköp av konst under perioden 2017-03-01--2017-06-30

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

 17RK28-4
Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 4/2017
Resursfördelningen till projektet Nya Småland 2 (17RK1001)
 17RK28-5
Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 5/2017. Ett
konstprogram har tagits fram för den konstnärliga gestaltningen på Nya
vuxenpsykiatrin. (17RK1299)
 17RK23-2
Ansvarig konsthanterare i Region Kronobergs delegationsbeslut nr
26-41. Inköp av konst under perioden 2017-03-01--2017-06-30.
 17RK28-6
Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 6/2017- Region
Kronoberg har ansökt om 200000kr för projekt Kronoberg utvecklar en
internationell arena för muntliga berättandet
 17RK28-9
Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 9/2017. Beviljande
av medel för projektet Konst och kunskap (17RK1579)
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 17RK7-10
Regional utvecklingsdirektörens delegationsbeslut nr 10/2017.
Ansökan av medel till Kulturparken Småland (17RK1575)
Paragrafen är justerad
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