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§1

Justering av protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att utse Pernilla Sjöberg att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att utse Pernilla Sjöberg att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker 28 februari.
Paragrafen är justerad
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§2

Fastställande av dagordning

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2018-02-16.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-22

§3

Kulturens läkande kraft i Kronoberg
(18RGK256)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att uppdra åt regional utvecklingsdirektör att gå vidare med genomförandet av
kultur i vården.
Sammanfattning

Kulturnämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att utveckla Region
Kronobergs arbete med kultur i vården. Arbetet med det nya uppdraget har inletts
med en förstudie som genomförts under hösten 2017 av konsulterna
Nilsson&Månsson. I samband med kulturnämnden sammanträde den 22 februari
presenterar Erica Månsson förstudien Kulturens läkande kraft i Kronoberg.
Förstudien innehåller några olika delar. Begreppen kultur i vården och kultur och
hälsa definieras och problematiseras. Forskningsfältet och arbetet med kultur och
hälsa i andra regioner beskrivs, tillsammans med konkreta exempel. Nuläget i
arbetet med kultur i vården i Region Kronoberg och de regionala
kulturorganisationerna beskrivs. Nulägesbeskrivningen grundar sig i ett flertal
intervjuer med nyckelpersoner som genomförts. Avslutningsvis lämnar förstudien
rekommendationer på fortsatta steg i arbetet. Respektive presidium för hälso- och
sjukvårdsnämnden och folkhälsoberedningen är inbjudna till presentationen för
fortsatt samtal kring förstudien och nästa steg i genomförandet av kultur i vården i
Region Kronoberg.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om samverkan och förankring
gällande kommunernas delaktighet, om samverkan på regionnivå med
Regionsamverkan Sydsverige som arena och genomförande av arbetet med kultur
i vården i den kommunala sfären och inom regionens egna ansvarområden.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att uppdra åt regional utvecklingsdirektör att gå vidare med genomförandet av
kultur i vården.
Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Kulturens läkande kraft i Kronoberg
 Kulturens läkande kraft i Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§4

Kultur i hela Kronoberg – fokus på
en av kulturplanens prioriteringar
(16RK1603)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 innehåller fem prioriterade
utvecklingsområden. Vid kulturnämndens sammanträden 2018 presenterar
kulturstaben arbetet inom respektive prioritering. På kulturnämndens
sammanträde i februari presenteras Kultur i hela Kronoberg. I samband med den
årliga verksamhetsplaneringen tar kulturstaben fram handlingsplaner för att
genomföra kulturplanen. Det övergripande arbetet inom handlingsplanen Kultur i
hela länet beskrivs kort medan två av dess processer; Kultur i vården och Kultur
på okonventionella arenor behandlas inom separata ärenden.
Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Kultur i hela Kronoberg – fokus på en av kulturplanens
prioriteringar
Paragrafen är justerad
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§5

Överenskommelse Berättarnätet
Kronoberg (18RGK120)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Berättarnätet Kronobergs verksamhet har utvecklats mycket under senare år,
bland annat med anledning av Unescos ackreditering. Organisationen har dock
inte utvecklats på samma sätt och verksamheten kom till ett vägval för ca 1,5 år
sedan. Då gjordes en utvärdering för att identifiera möjliga vägar fram. Efter
utvärderingen bjöd Berättarnätet in till en framtidsverkstad. Där önskades bland
annat ett gemensamt uppdrag från finansiärerna och regionen ombads bjuda in
Sagobygdens kommuner till ett möte. Den 20 april 2017 hölls detta möte inom
ramarna för Kommunalt forum – kultur på Grimslövs Folkhögskola. Mötet
resulterade i ett uppdrag till tjänstepersonerna att ta fram ett första utkast på
uppdrag till Berättarnätet Kronoberg. Detta utkast har nu tagits fram och
diskuterats på Kulturchefsnätverket samt vid en presidieöverläggning med
Ljungby och Alvesta kommuner.
Presidierna träffas igen i anslutning till Kommunalt forum – kultur den 13 mars.
Beslut om överenskommelsen tas i Region Kronobergs kulturnämnd den 5 april.
Förslag till beslut

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

 Förslag till beslut Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg
 Mötesanteckningar Presidieöverläggning Berättarnätet Kronoberg 180124
 Utkast 2.0 Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§6

Kultur på okonventionella arenor
(18RGK257)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
att uppdra åt regional utvecklingsdirektör att i samråd med Växjö kommun ta
fram förslag på överenskommelse.
Sammanfattning

Hösten 2017 har en förstudie genomförts med anledning av regionfullmäktiges
uppdrag till kulturnämnden att arbeta med kultur på okonventionella platser.
Frågan diskuterades i kulturchefsnätverket och förstudien fokuserades därefter på
en eventuell regionalisering av Växjö kommuns arbete Scensommar.
I förstudien konstateras att en regionalisering av Scensommar är av intresse för
länets kommuner. Växjö kommun föreslås projektleda arbetet och upplägget bör
spegla Musik i Syds verksamhet Musikriket. Förstudien föreslår att ett pilotprojekt
genomförs redan sommaren 2018. Detta är emellertid inte görbart då planeringen
för sommaren redan är klar. Istället bör ett pilotprojekt genomföras sommaren
2019. Ett första steg i arbetet är att ta fram en överenskommelse med Växjö
kommun.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
att uppdra åt regional utvecklingsdirektör att i samråd med Växjö kommun ta
fram förslag på överenskommelse.
Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Kultur på okonventionella arenor
 Förstudie Scensommar Kronoberg - Kultur på okonventionella arenor
Paragrafen är justerad
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§7

Fördelning av statsbidrag till
regional kulturverksamhet 2018
(18RGK129)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att det tillfälliga statsbidraget på 700 000 kronor för förstärkning av
biblioteksområdet tillförs Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg att användas
för insatser inom de tre områden som beskrivs i beslutsunderlaget.
Sammanfattning

Kulturrådets styrelse fattade den 25 januari beslut om 2018 års fördelning av
statsbidrag till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen. Totalt
fördelar Kulturrådet 36 664 000 kronor till Kronobergs län 2018, vilket är en
ökning med 1 574 000 kronor jämfört med föregående år.
Till grund för Kulturrådets beslut ligger de regionala kulturplanerna och den
dialog som Kulturrådet för med regionerna kring den regionala
kulturverksamheten. Region Kronobergs förhandlingsframställan (KN §51/2017)
skickades i november till Kulturrådet tillsammans med Regional kulturplan för
Kronobergs län 2018-2020.
Beslutet från Kulturrådet innebär en statlig medfinansiering av Region
Kronobergs satsning på regional bild- och formsamordning i länet. Beslutet
innebär även en uppräkning av statsbidraget med 1,55% för de organisationer
som ingår i kultursamverkansmodellen. En nyhet vid 2018 års fördelning inom
kultursamverkansmodellen är att tillfälliga medel tillförs alla regioner i en riktad
nationell satsning under perioden 2018-2020 för att öka utbudet och
tillgängligheten till biblioteksverksamheten i landet.
Fördelningen av statsbidrag verkställs i enlighet med de fördelningsprinciper som
kulturnämnden tidigare beslutat om (KN §52/2017). Fördelningsprinciperna
behöver kompletteras med beslut om hantering av det tillfälliga statsbidrag som
tillförs kultursamverkansmodellen för förstärkning av biblioteksområdet.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att det tillfälliga statsbidraget på 700 000 kronor för förstärkning av
biblioteksområdet tillförs Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg att användas
för insatser inom de tre områden som beskrivs i beslutsunderlaget.
Expedieras till

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
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Beslutsunderlag






Förslag till beslut Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018
Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018
Kulturrådets beslut 2018
Kulturrådets pressmeddelande

Paragrafen är justerad
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§8

Kulturpolitiskt uppdrag till Musik i
Syd – Opera i Kronoberg (17RK2335)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna kulturpolitiskt uppdrag till Musik i Syd avseende opera i Kronoberg.
Sammanfattning

I Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 beskrivs opera som ett
potentiellt utvecklingsområde för att stärka och förnya den kulturella
infrastrukturen i Kronobergs län. Bakgrunden är den dialog och förstudie om
förutsättningar för operaverksamhet i Kronobergs län som genomförts i
samarbete med Smålandsoperans vänner under 2017.
Detta ärende innehåller förslag på organisation för det fortsatta arbetet i form av
ett riktat kulturpolitiskt uppdrag till Musik i Syd AB.
Förlag på kulturpolitiskt uppdrag till Musik i Syd har utformats i dialog med
Musik i Syd AB, Smålandsoperan Scenkonstproduktion AB och Smålandsoperans
vänner.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna kulturpolitiskt uppdrag till Musik i Syd avseende opera i Kronoberg.
Expedieras till

Musik i Syd
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Kulturpolitiskt uppdrag till Musik i Syd - Opera i Kronoberg
 Kulturpolitiskt uppdrag till Musik i Syd - Opera i Kronoberg
 Förändringslogik Kulturpolitiskt uppdrag till Musik i Syd Opera i Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§9

Konstprogram Specialisttandvården
CLV (17RK2266)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till Konstprogram Specialisttandvården CLV.
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.
Specialisttandvården CLV innebär en byggnadsinvestering på 35 miljoner kronor.
Det innebär att en budget för konstnärlig gestaltning på 350 000 kr är avsatt.
Vid upphandling av konstnärlig gestaltning tar kulturnämnden beslut om ett
övergripande konstprogram. För detta uppdrag föreslås att en konstnär anlitas
genom direktupphandling på grund av kontraktets låga värde (under
upphandlingsgräns). Konstkonsult tar fram 15 förslag på relevanta konstnärer
utifrån konstprogrammets kriterier och de intresseanmälningar som inkommit.
Förslagen diskuteras med regionens konsthandläggare och fem konstnärer
presenteras för urvalsgruppen.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till Konstprogram Specialisttandvården CLV.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Konstprogram Specialisttandvården CLV
 Förslag till konstprogram Specialisttandvården CLV
Paragrafen är justerad
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§10

Konstprogram Ljungby lasarett Medicin, Ortopedi och Kirurgi
(18RGK183)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till Konstprogram Ljungby lasarett - Medicin, Ortopedi och
Kirurgi.
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.
Ljungby lasarett – Medicin, Ortopedi och Kirurgi innebär en byggnadsinvestering
på 122 miljoner kronor. En budget för konstnärlig gestaltning på 1 000 000 kr är
avsatt, vilket innebär ca 0,82 % av investeringen.
Vid upphandling av konstnärlig gestaltning tar kulturnämnden beslut om ett
övergripande konstprogram. Upphandlingen sker i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling.. Konstkonsult bedömer inkomna intresseanmälningar
utifrån konstprogrammets kriterier. Förslagen diskuteras med regionens
konsthandläggare och arkitekt. Fem konstnärer presenteras för urvalsgruppen.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om Region Kronobergs trohet till enprocentsmålet vid byggnadsinvesteringar.
Lennart Adell Kind föreslår, med instämmande av Pernilla Sjöberg och Ragnar
Lindberg, att kulturnämnden noterar till protokollet att bidraget till konstnärlig
utsmyckning i aktuell investering inte uppgår till en procent av
investeringskostnaden.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till Konstprogram Ljungby lasarett - Medicin, Ortopedi och
Kirurgi.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Konstprogram Ljungby lasarett - Medicin, Ortopedi och
Kirurgi
 Förslag till konstprogram Ljungby lasarett
Paragrafen är justerad
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§11

Månadssammandrag november 2017
(17RK110)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag november 2017 samt att överlämna dem till
regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet till och med november 2017 uppgår till +1,047 tkr. Nu
har Bild- och formutvecklingen kommit igång så kostnaderna upparbetas.
Resultatet prognostiseras till +/- 0.
Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Månadssammandrag november 2017 KN
 Månadssammandrag KN november2017
Paragrafen är justerad
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§12

Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning 2017
(17RK733)

Beslut

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

Arbete har genomförts enligt plan. Årlig förhandlingsframställan har skickats till
Kulturrådet med regionens prioriteringar. Kulturrådets styrelse har beslutat om
årets fördelning av statsbidrag till regionerna. För andra året i rad får Region
Kronoberg en utökad ram i fördelningen av statsbidrag mot bakgrund av vår
regionala kulturplan och förhandlingsframställan. Det utökade statsbidraget gäller
den regionala samordningen på bild- och formområdet samt att öka utbudet och
tillgängligheten till biblioteksverksamheten i hela landet.
Det ekonomiska utfallet för 2017 uppgår till + 115 tkr. Inom förvaltningen är det
främst på personalsidan man inte har upparbetat alla kostnader. Även
Psykiatrihistoriska museet visar ett positivt resultat jämfört med budget.
Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2017
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2017 - Kulturnämnden
Paragrafen är justerad
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§13

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
- Region Kronobergs regiondagar, Kosta, 18-19 januari
- Presidieöverläggning (Sagobygdskommunerna Alvesta, Ljungby, Älmhult),
Berättarnätet Kronoberg, Växjö, 24 januari
- Filmpolitiskt toppmöte, Göteborg, 26 januari
- Folk och kultur, Eskilstuna, 7-10 februari
- Presidieöverläggning Växjö kommun, Växjö, 12 februari
- Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige – seminarium om
Regionsamverkan Sydsveriges kulturpolitiska positionspapper, Varberg, 20
februari
- Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, Varberg, 20 februari
- Sydostkultur, Varberg, 20 februari
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§14

Inbjudningar till möten och
konferenser

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att kulturnämndens ledamöter och ersättare erbjuds möjlighet att delta vid
arrangemanget Konsten att delta, i Växjö 13 mars.
att utse RosMarie Jönsson Neckö att delta vid Nordiskt expertmöte om kultur
och hälsa i Stockholm 4 maj.
att utse Pernilla Sjöberg att delta vid Regionsamverkan Sydsveriges seminarium på
Almedalsveckan 2018.
Sammanfattning

Inbjudningar finns (i förekommande fall) tillgängliga i Netpublicator
- Konsten att delta, Växjö, 13 mars
- Nordiskt expertmöte om kultur och hälsa, Stockholm, 4 maj
- Regionsamverkan Sydsveriges seminarium på Almedalsveckan 2018.
Paragrafen är justerad
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§15

Anmälningsärenden

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera anmälningsärendena til protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäles till kulturnämnden för kännedom. Handlingar
redovisas i särskild mapp i Netpublicator.
- Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens kulturråd
- Fler filminspelningar till Sverige – genom stärkta konkurrensvillkor för
internationell filmproduktion, rapport från Tillväxtverket och Svenska
Filminstitutet
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta
att notera anmälningsärendena til protokollet.
Paragrafen är justerad
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§16

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Följande delegationsbeslut fattade av kulturnämndens ordförande och regionala
utvecklingsdirektören anmäls.
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

 17RK28-12 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 12/2017Region Kronoberg har ansökt om 150 000 kronor för projektet Kronoberg
Blekinge utvecklar medborgarscen
 17RK28-13 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 13/2017Region Kronoberg har ansökt om 150 000 kronor för projektet Kronoberg
utvecklar konst, mobilitet och mötet med publiken
 17RK7-17
Regional utvecklingsdirektörens delegationsbeslut nr 17/2017.
Beviljande av projektmedel för projekt Samordning av Swedish Glass 2018
(17RK935)
Paragrafen är justerad

