Protokoll
Datum: 2015-03-12

Kulturnämnden
Tid
Plats

2015-03-12 13:00 – 16:00
Regionteatern Blekinge Kronoberg

Beslutande ledamöter

Ragnar Lindberg (S), ordförande
RosMarie Jönsson Neckö (S), vice ordförande
Pernilla Sjöberg (M), 2:e vice ordförande
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Sara Rosén Andersson (S)
Kerstin Axén Krag (MP)
Kenneth Görtz (M)
Vidar Lundbäck (C)
Maria Svensson Lundin (KD)

Ej tjänstgörande ersättare

Pontus Samuelsson (S)
Sonia Muhlethaler Salsamendi (S)
Lennart Kind Adell (FP)

Övriga närvarande

Hillevi Andersson Sekreterare
Jessica Linde
Emelie Johansson
Sunny Sandström

Utses att justera

Pernilla Sjöberg

Justeringens plats och tid

Regionens kansli, Växjö , 2015-03-24 15:00

Protokollet omfattar

§15-29

Underskrifter

Sekreterare

.........................................

Ordförande

.........................................

……………………………………..

Justerande

.........................................

……………………………………..

Protokoll
Datum: 2015-03-12

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2015-03-12

Datum för anslags
uppsättande

2015-03-24

Förvaringsplats för
protokollet

Regionens arkiv

Underskrift

.................................................

ANSLAG/BEVIS

Datum för anslags
nedtagande

Hillevi Andersson

2015-04-13

Protokoll
Datum: 2015-03-12

ÄRENDELISTA
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29

Justering av protokoll
Fastställande av dagordning
Regionteatern Blekinge Kronoberg informerar om sin verksamhet
Kultursamverkansmodellen i Kronoberg – en samhandlingsform
Uppföljning prioriteringar Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017
Fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet 2015
Internkontrollplan 2015 för kulturnämnden
Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med
flerårsplan 2017-2018
Kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs län - revidering av stödsystem
Kulturprisgrupp 2015
Residence-in-Nature nr 2 – ansökan om regionala utvecklingsmedel
Kurser och konferenser
Återkoppling från kurser och konferenser
Delegationsbeslut
Övriga frågor

Protokoll
Datum: 2015-03-12

§ 15. Justering av protokoll
Beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att utse Pernilla Sjöberg att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 16. Fastställande av dagordning
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med uständ kallelse 2015-04-06.
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§ 17. Regionteatern Blekinge Kronoberg informerar om sin
verksamhet
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Magnus Holm, VD på Regionteatern Blekinge-Kronoberg, berättar om regionteaterns
verksamhet med särskilt fokus på utvecklingen mot en modern scenkonstinstitution.
Sedan 2012 har regionteatern arbetat strategiskt med ett utvecklingsprojekt för att främja
den professionella dansens utveckling i regionen, ett arbete som ligger i linje med den
regionala kulturplanens prioriteringar och som rönt nationellt intresse.
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§ 18. Kultursamverkansmodellen i Kronoberg – en
samhandlingsform
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Ärendet är en kunskapsfördjupning kring dels utgångspunkterna för den regionala
kulturpolitikens ansvar och dels de metoder som präglar kultursamverkansmodellen i
Kronoberg och arbetet med den regionala kulturplanen. Kunskapsfördjupningen bygger
på kulturplanens första kapitel Kulturpolitiken i Kronobergs län.
En central princip när det gäller det kulturpolitiska arbetet i Region Kronoberg är
armlängds avstånd. Principen om armlängds avstånd bygger på konstens möjligheter att
uttrycka sig fritt, vilket är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Principen
innebär konkret att den politiska nivån beslutar om mål och riktlinjer samt lägger fast
ekonomiska ramar, men överlåter konstnärliga och andra kvalitativa bedömningar till
sakkunniga, i form av ämnesexperter och konstnärliga ledare.
Ett annat begrepp som ligger till grund för hela det regionala utvecklingsarbetet är
samhandling. Samhandling är nödvändigt för att uppnå regionens politiska målsättningar,
möta länets utmaningar och göra skillnad. På kulturområdet behöver framförallt de
aktörer som ingår i kultursamverkansmodellen (stat, region, kommuner, det
professionella kulturlivet och det civila samhället) samhandla. Framgångsrikt regionalt
utvecklingsarbete bygger också på sektorsövergripande samhandling mellan olika
politikområden. För att det ska vara möjligt att samhandla behöver utmaningar och
prioriteringar vara gemensamt formulerade och skärningspunkter mellan olika
politikområden behöver identifieras. Det finns olika verktyg som kan bidra i arbetet. På
kulturområdet så bygger arbetssättet och dialogerna på en kombination av metoderna
cultural planning och insatslogik. Kulturområdets metoder har också bidragit till att forma
den sektorsövergripande processen med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi
(RUS) som, till skillnad från den treåriga regionala kulturplanen, omfattar hela regionens
utveckling 2015-2025 och som binder samman planeringsprocesser med betydelse för
regional utveckling.

Yttranden
Vid ärendets behandling yttrar sig Maria Svensson Lundin (KD)
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§ 19. Uppföljning prioriteringar Regional kulturplan för Kronobergs
län 2015-2017
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ärendet är ett återkommande informationsärende. Syftet är löpande uppföljning av de
insatser som genomförs mot bakgrund av den regionala kulturplanens tre prioriteringar.
De prioriteringar som den regionala kulturpolitiken ska ansvara för att driva och följa
upp under kulturplaneperioden 2015-2017 är:


Stärka förutsättningarna för kulturens egenvärde och konstnärlig förnyelse



Utveckla publikarbete och förutsättningarna för deltagarkultur



Öka samhandling mellan politikområden
Dessa tre prioriteringar svarar upp mot de utmaningar och behov som formulerats
gemensamt av länets aktörer inom kultursamverkansmodellen i framtagandet av den
regionala kulturplanen. Prioriteringarna ska flytta oss från nuläge till målläge – ett
innovativt kulturliv med bredd och spets. Utvecklingsarbetet är processbetonat och ska
komplettera och utveckla förvaltningen av den befintliga kulturella infrastrukturen och
den ordinarie verksamheten. De insatser som konkret ska ligga till grund för
förflyttningen från nuläge till målläge beskrivs i kulturplanens sista kapitel, s. 38 och
framåt.
Insatser som särskilt följs upp vid detta nämndsmöte är:



utvecklingsprojektet Kronoberg utvecklar konstområdet och Region Kronobergs roll och
ansvar som offentlig aktör i relation till konstområdet



mikrofinansieringssystemet Crowdcultur



det pågående utvecklingsarbetet kring skola och kultur
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Yttranden
Vid ärendets behandling yttrar sig Ragnar Lindberg (S), RosMarie Jönsson Neckö (S),
Maria Svensson Lundin (KD), Lennart Kind Adell (FP), Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
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§ 20. Fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet
2015 15RK304
Beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att säkra nivån på den statliga andelen av driftanslaget till 2014 års nivå för de
verksamheter som ingår i samverkansmodellen där Kronobergs län är administrativ
huvudman. Beslutet belastar anslaget för utvecklingsmedel inom kulturområdet 2015
med 501 000 kr.
att den del av anslaget till Regionteatern Blekinge Kronoberg som omfattas av de
villkorade medlen till kvalitetsförstärkande insatser, ska utgå från de villkor Kulturrådet
anger och ska användas i samråd med regionen 2015.
att ställa sig bakom föreslagen skrivelse till Kulturdepartementet.
Sammanfattning
Kulturrådets styrelse fattade den 29 januari beslut avseende statliga medel till regional
kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen. För första gången
sedan modellens införande 2012 skär staten ned det regionala anslaget. Det beviljade
totala anslaget för 2015 till Kronobergs län är 32 900 000 kr. Anslaget ska nu fördelas till
länets organisationer i kultursamverkansmodellen.
Fördelningsprinciper avseende Region Kronobergs fördelning av statliga bidrag till
regional verksamhet 2015 fattades i beslut av landstingsstyrelsen 2014-12-09.
Fördelningsprinciperna anger principer för hur det totala anslaget ska fördelas till länets
organisationer. I beslutet anges även villkor för en del av det beviljade anslaget till
Regionteatern Blekinge Kronoberg där 391 000 kr ska gå till kvalitetsförstärkande
insatser inom scenkonstområdet.
Med anledning av de förutsättningar nedskärningen medför, samt att Kulturrådet anger
särskilda villkor för del av det statliga anslaget, föreslås kulturnämnden att komplettera
fördelningsprinciperna med föreslagna ställningstaganden.

Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Pernilla Sjöberg (M), Kerstin Axén Krag (MP),
Ragnar Lindberg (S), Maria Svensson Lundin (KD)
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Beslutsunderlag

Missiv Beslut om fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet 2015

Beslut om fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet 2015

Beslut_KUR_Rättelse

Särskilda medel för kvalitetsförstärkande insatser 2015

Brev till Kulturdepartementet
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§ 21. Internkontrollplan 2015 för kulturnämnden 15RK307
Beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2015 för kulturnämnden.
Sammanfattning
Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar
till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna
internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma. För 2015 har den
tidigare landstingsstyrelsen fastställt en landstingsgemensam internkontrollplan, vars
huvudsakliga inriktning avser intern kontroll av hälso- och sjukvårdens verksamhet,
samt regionövergripande processer. För regionförbundets tidigare verksamhet som
överförs i och med bildandet av Region Kronoberg saknas plan för intern kontroll och
uppföljning för 2015. Föreslås därmed att trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden
och kulturnämnden fastställer interkontrollplaner för 2015 senast den 15 mars 2015.
Resultatet av de antagna internkontrollplanernas uppföljning ska rapporteras i den
omfattning som anges i planen. Uppföljningen av internkontrollplanerna 2015 ska senast
ske i december månad 2015 till respektive nämnd och regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2015 för kulturnämnden

Internkontrollplan för Kulturnämnden 2015
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§ 22. Yttrande och förslag på övergripande budget och
verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018
14LTK1381
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan för
kulturnämnden 2016 med flerårsplan 2017-2018,
att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen samt
att paragrafen förklaras som omedelbart justerad.
Sammanfattning
I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om övergripande budget och verksamhetsplan
för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ska senast 2015-03-15 till
regionstyrelsen inkomma med yttrande och förslag på budget för denna period.
Inkomna äskanden finns tillgängliga i handlingar till kulturnämndens föregående
sammanträde 2015-01-29.
Förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan för
kulturnämnden 2016 med flerårsplan 2017-2018.
att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen.

Paragrafen är justerad
Yttranden
Vid ärendets behandling yttrar sig Maria Svensson Lundin (KD), Ros-Marie Jönsson
Neckö (S) och Ragnar LIndberg (S).
Expedieras till
Regionstyrelsen
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Beslutsunderlag

KN - Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 20172018

KN - Förslag till Budget 2016 med flerårsplan

KN - Verksamhetsplan 2016
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§ 23. Kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs län revidering av stödsystem 15RK289
Beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till stödsystem för kulturskapare i enlighet med upprättad
tjänsteskrivelse.
Sammanfattning
Region Kronobergs årliga utdelning av kulturpriser och stipendier syftar till att främja
den kulturella infrastrukturen i länet. I samband med intåget i
kultursamverkansmodellen 2012 och länets första kulturplan togs ett nytt grepp kring
priser och stipendier då det fanns behov att koppla dem till kulturplanen. På grund av
den nya kulturplanperioden 2015-2017 beslutade tidigare Regionförbundet södra
Smålands regionstyrelse att våren 2015 göra en översyn av stödsystemet för att
säkerställa ett system som uppfyller den nya kulturplanen.
Föreslås att kulturnämnden godkänner förslag till stödsystem för kulturskapare i enlighet
med upprättad tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Stöd till kulturskapare – revidering av stödsystem

Kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs län 2015-2017
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§ 24. Kulturprisgrupp 2015 15RK290
Beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att utse föreslagna personer till Kulturprisgrupp 2015.
Sammanfattning
Region Kronoberg delar årligen ut tre olika typer av priser (kulturpris, kreativa
entreprenörer inom kulturområdet och årets bubblare) till personer som gjort
betydelsefulla insatser för kulturen i Kronobergs län. Kulturnämnden beslutar om en
kulturprisgrupp vars uppgift är att lägga fram förslag till pristagare till Region
Kronobergs kulturnämnd
Förslag till Kulturprisgrupp 2015:
Ragnar Lindberg, Kulturnämnden
RosMarie Jönsson Neckö, Kulturnämnden
Pernilla Sjöberg, Kulturnämnden
Karin Hansson, Fria ordets hus
Jacob Hector, Tyrolens vänner
Lotta Nyblom, Reaktor Sydost
Simon Herlitz, Alvesta kommun
Närvarande kansliet:
Emelie Johansson, Region Kronoberg

Beslutsunderlag

Kulturprisgrupp 2015

Kulturprisgrupp 2015
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§ 25. Residence-in-Nature nr 2 – ansökan om regionala
utvecklingsmedel 15RK20
Beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att bevilja max 450 000 kronor till projektet Residence-in-Nature nr 2 under
förutsättning att övriga finansiärer beviljar sina delar
att anslå medlen ur anslaget för kulturområdets regionala utvecklingsmedel
Sammanfattning
Växjö Konsthall ansöker om 466 000 kronor till projektet Residence-in-Nature nr 2.
Projektet är en fortsättning på ett pilotprojekt som genomfördes under 2014 under
ledning av Åsa Jungnelius. Projektet syftar till att genom konstnärligt arbete lyfta
frågeställningar om förutsättningarna för konstnärlig produktion i en region som präglas
av urbanisering och avfolkningsbygd samt att hitta en varaktig form för ett program för
Artist-in-Residence som är direkt kopplat till förutsättningarna i Kronoberg.

Yttranden
Vid ärendets behandling yttrar sig Ragnar Lindberg (S), RosMarie Jönsson Neckö (S)

Beslutsunderlag

Residence-in-nature nr 2 - ansökan om regionala utvecklingmedel

Residence in nature nr 2 - ansökan om regionala utvecklingsmedel

Residence-in-Nature nr 2 - sammanfattning krav och grunder för prioritering
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§ 26. Kurser och konferenser
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att utse RosMarie Jönsson Neckö att representera kulturnämnden vid Strategiskt samtal
Länsstyrelsen Kronoberg - Hur blir kulturmiljöerna i Kronoberg en hävstång för
utveckling och ökad livskvalitet? - 16 april.
att utse Ragnar Lindberg och Pernilla Sjöberg att representera kulturnämnden vid dialog
om kultursamverkansmodellen medKulturdepartementet - 17 april samt förmöte SKL
16 april.
att utses RosMarie Jönsson Neckö och Pernilla Sjöberg att representera kulturnämnden
vid Kultur, estetik och skapande i skolan - 24 april.
att kulturnämndens ledamöter och ersättare är välkomna att närvara vid
Verksamhetssamtal - 17 september.
Sammanfattning
Följande möten och konferenser inbjudes kulturnämnden att medverka i:





Strategiskt samtal Länsstyrelsen Kronoberg - Hur blir kulturmiljöerna i Kronoberg en
hävstång för utveckling och ökad livskvalitet? - 16 april
Inbjudan från Kulturdepartementet till dialog om kultursamverkansmodellen - 17 april
samt förmöte SKL 16 april.
Kultur, estetik och skapande i skolan - 24 april
Verksamhetssamtal - 17 september
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§ 27. Återkoppling från kurser och konferenser
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Sydostkulturmöte i Karlskrona 19 februari 2015

Yttrande
Vid ärendets behandling yttrar sig Pernilla Sjöberg (M)

Beslutsunderlag

Mötesanteckningar2015-02-19 (se även skrivelse till Kulturrådet, 15RK21-5)
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§ 28. Delegationsbeslut
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att notera informationen avseende delegationsbeslut till protokollet.
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut fattade av regional utvecklingsdirektör anmäles:


Crowdculture

Beslutsunderlag

§ 37 RFSS RS 2014, Uppföljning av projektet Crowdfunding (Crowdculture), beslut att från och med
2015 göra löpande utlysningar om 120.000 kr årligen inom ramen för kulturområdets regionala
utvecklings
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§ 29. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att notera vid dagens möte.

