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§17

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 12 april kl 14.00.
Paragrafen är justerad
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§18

Fastställande av dagordning

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2018-03-28
Paragrafen är justerad
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§19

En starkare infrastruktur för bild och
form – 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 hur arbetet fortlöper inom respektive prioritering genom tematiska
fördjupningar.
Utgångspunkten är de handlingsplaner som tas fram på förvaltningsnivå i
samband med den årliga verksamhetsplaneringen för att bryta ner genomförandet
av kulturplanen på årsbasis.
Vid kulturnämndens sammanträde den 5 april presenteras arbetet inom
prioriteringen En starkare infrastruktur för bild och form i Följande punkter:
- Guidning Smålands konstarkiv - Eva Thomasdotter, intendent
- Den regionala kulturplanen genomförs – vad händer under 2018 för att skapa en
starkare infrastruktur för bild och form? Helen Hägglund, regional
utvecklingssamordnare bild och form
- Utvecklingsarbete pågår – presentation av utvecklingsprojekt som
kulturnämnden finansierar
Konst och kunskap - Lars Palm, Italienska Palatset
Nya Småland - Elna Svenle, museichef
Art Smart -Linda Tranqvist, konstpedagog, Ljungbergmuseet
- Ett konstprogram förverkligas – presentation av arbetet med de offentliga
gestaltningar som kulturnämnden beslutat om - Sofie Karp, konsthandläggare och
Åsa-Viktoria Wihlborg, konstkonsult
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - En starkare infrastruktur för bild och form - fokus på en av
kulturplanens prioriteringar
 Tema En starkare infrastruktur för bild och form_program
 En starkare infrastruktur för bild och form_handlingsplan 2018
Paragrafen är justerad
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§20

Fördelning till studieförbund i
Kronobergs län 2018 (17RK1836)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
att i verksamhetssamtalen med studieförbunden ånyo påpeka vikten av att arbeta
med jämställdhet, jämlikhet och värdegrund enligt kulturnämndens beslut om
bidrag till studieförbunden.
Sammanfattning

Fördelning till studieförbund 2018 har verkställts i enlighet med det nya regionala
bidragssystem som kulturnämnden tidigare beslutat om (§24/2017).
Implementeringen av bidragssystemet går enligt plan och utfallet är positivt. Ett
område där det fortfarande finns behov av att utveckla rutinerna är det tematiska
utvecklingsbidraget. Inför 2018 har 9 av 10 studieförbund angett att de avser
arbeta med det årliga tematiska utvecklingsbidraget, alla utom Kulturens
Bildningsverksamhet. Uppföljning av studieförbundens verksamhet 2017
presenteras i samband med kulturnämndens sammanträde den 31 maj, både
ordinarie verksamhet och insatser inom ramen för 2017 års tema.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om studieförbundens arbete och
efterlevnad av jämställdhet, jämlikhet och värdegrund. Föreslås att i
verksamhetssamtalen med studieförbunden ånyo påpeka vikten av att arbeta med
jämställdhet, jämlikhet och värdegrund enligt kulturnämndens beslut om bidrag
till studieförbunden.
Övriga som yttrat sig i ärendet:
Kenneth Görtz, Ragnar Lindberg, Pernilla Sjöberg, Maria Svensson-Lundin,
Emelie Johansson, Ann-Charlotte Kakoulidou, Sonia Muhletaler Salsamendi.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Fördelning till studieförbund i Kronobergs län 2018
 Fördelning till studieförbund i Kronobergs län 2018 - Tjänsteskrivelse
 Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län_fastställt av KN 2017-04-20
Paragrafen är justerad
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§21

Överenskommelse Berättarnätet
Kronoberg (18RGK120)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg.
Sammanfattning

Förslag till en gemensam överenskommelse har arbetats fram tillsammans med
Sagobygdens kommuner och Berättarnätet Kronoberg. Överenskommelsen syftar
till att stärka arbetet med den unika muntliga berättartradition som finns i
Sagobygden och göra muntligt berättande till en profilfråga i Sagobygden och
Kronoberg.
Överenskommelsen grundas på regionala och lokala kulturpolitiska styrdokument
samt principen om armlängdsavstånd.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg.
Expedieras till

Ljungby, Alvesta och Älmhults kommuner
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg
 Förslag till Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg 2018-03-14
Paragrafen är justerad
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§22

Äskande från Smålandsidrotten
(Smålands Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna Småland)
(17RK1674)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att hantera ansökan om äskande från Smålandsidrotten i samband med
kulturnämndens ordinarie budgetprocess inför 2019.
Sammanfattning

Smålandsidrotten (samverkansorgan för Smålands Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna) har inkommit med äskande till kulturnämnden inför
2019.Äskandet för Smålands Idrottsförbund gäller en uppräkning med löne- och
prisomräkning för den egna övergripande verksamheten och för bidrag till
verksamheten i deras 66 specialidrottsförbund. Äskandet för SISU
Idrottsutbildarna gäller också en uppräkning av de regionala bidragen med en
löne- och prisomräkning. Smålandsidrottens regionala verksamhet regleras av
Idrottsöverenskommelse Småland som Region Kronoberg har tillsammans med Region
Jönköpings län och Regionförbundet i Kalmar län.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att hantera ansökan om äskande från Smålandsidrotten i samband med
kulturnämndens ordinarie budgetprocess inför 2019.
Expedieras till

Smålands Idrottsförbund
SISU Idrottsutbildarna
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Äskande från Smålandsidrotten
Smålands Idrottsförbunds äskande för år 2019
Ansökan om regionalt anslag 2019
Idrottsöverenskommelse Småland

Paragrafen är justerad
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§23

Skrivelse från LinneaTeatern
(18RGK122)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att hantera skrivelse från LinneaTeatern inom ramarna för kulturnämndens
ordinarie budgetprocess inför 2019
Sammanfattning

Kulturnämnden förfogar över ett flertal ekonomiska verktyg för att genomföra
den regionala kulturplanen, till exempel regionala driftsanslag och
utvecklingsmedel till projekt. Anpassningar av system och rutiner sker
kontinuerligt för att understödja genomförandet (några exempel är kulturpriser
och stipendier samt bidragssystem för studieförbund).
På uppdrag av kulturnämnden genomförs en översyn av formerna för regionala
driftsanslag och utvecklingsmedel. Centrala utgångspunkter är:
ökad likvärdighet och transparens kring vilka kriterier som ska gälla för
uppdrag som är regionalt finansierade,
utrymme för nya finansieringsmodeller samt nya initiativ och aktörer som
kan understödja genomförandet av den regionala kulturplanen,
kommunal och regional rollfördelning,
tydligare extern kommunikation av kulturnämndens ekonomiska verktyg.
Med anledning av detta har kulturnämndens presidium gett kulturstaben i uppdrag
att påbörja en förberedande dialog med LinneaTeatern. LinneaTeatern erhåller ett
regionalt driftstöd men verksamheten bedrivs i huvudsak i en kommun och det
finns liknande kulturorganisationer som inte tar del av ett regionalt driftstöd.
LinneaTeatern har med anledning av dialogen inkommit med en skrivelse till
kulturnämnden.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om spridning av kultur i hela länet
enligt kulturplanen och andra föreningars möjlighet att söka bidrag och stöd.
Övriga som yttrat sig i ärendet:
Kenneth Görtz, Ann-Charlotte Kakoulidou, Pernilla Sjöberg
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att hantera skrivelse från LinneaTeatern inom ramarna för kulturnämndens
ordinarie budgetprocess inför 2019
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Expedieras till

LinneaTeatern
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Skrivelse från LinneaTeatern
 LinnéaTeaterns tankar till Kulturnämnden
Paragrafen är justerad
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§24

Skrivelse från Filmregion Sydost om
stöd till professionell film
(18RGK598)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att uppdra till kulturnämndens presidium att besvara skrivelsen från Filmregion
Sydost gemensamt med övriga huvudmän.
Sammanfattning

Styrelsen för Filmregion Sydost (tidigare Reaktor Sydost) har ställt en skrivelse till
de tre huvudmännen (Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge och Region
Kronoberg). I skrivelsen lyfts behovet av att etablera en stödstruktur för
professionell filmproduktion i Sydost. I beslutsunderlaget beskrivs
grunduppdraget för Filmregion Sydost, skrivelsens koppling till Regional
kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 samt planerade insatser inom
Regionsamverkan Sydsverige.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att uppdra till kulturnämndens presidium att besvara skrivelsen från Filmregion
Sydost gemensamt med övriga huvudmän

Beslutsunderlag






Förslag till beslut Skrivelse från Filmregion Sydost
Stöd till professionell film.
Beslutsunderlag Skrivelse från Filmregion Sydost
Överenskommelse_Reaktor Sydost

Paragrafen är justerad
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§25

Månadssammandrag februari 2018
(18RGK112)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag februari 2018 samt att överlämna det till
regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet tom februari 2018 uppgår till +1,160 tkr. Överskottet
beror främst på att utbetalningar inte har gjorts ännu och budgeten är periodiserad
på tolftedelar. Inga egna medel är utnyttjade.
Resultatet prognostiseras till +/- 0.
Förslag till beslut

Föreslås att Kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag februari 2018 samt att överlämna det till
regionstyrelsen för information.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Månadssammandrag februari 2018 KN
 Månadssammandrag KN februari2018
Paragrafen är justerad
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§26

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
- Ägarsamråd AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, 2 mars
- Ägarsamråd Kulturparken Småland AB, 2 mars
- Presidieöverläggning Älmhults kommun, 8 mars
- Kommunalt forum, 13 mars
- Konsten att delta, 13 mars
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§27

Kurs och konferens 2018 (18RGK98)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att utse Ragnar Lindberg att delta vid Konferens om konstnärers förutsättningar
(titeln kommer att ändras), Ronneby, 16 maj.
att utse Ragnar Lindberg och Pernilla Sjöberg att delta vid Nationell dialog med
kulturdepartementet om kultursamverkan, Stockholm, 5 juni (förmöte SKL 4
juni).
att utse RosMarie Jönsson Neckö att delta vid Politikernas bibliotek,
Halmstadkonferensen 2018, 8 juni.
Sammanfattning

Inbjudningar finns (i förekommande fall) tillgängliga i Netpublicator
- Konferens om konstnärers förutsättningar (titeln kommer att ändras), Ronneby,
16 maj
- Nationell dialog med kulturdepartementet om kultursamverkan, Stockholm, 5
juni (förmöte SKL 4 juni)
- Politikernas bibliotek, Halmstadkonferensen 2018, 8 juni

Paragrafen är justerad
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§28

Anmälningar för kännedom

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera anmälningarna till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäles till kulturnämnden för kännedom. Handlingar
redovisas i särskild mapp i Netpublicator.
- Nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken
- Nationell strategi för en mer tillgänglig och jämlik kulturskola
- Konstnärspolitiska utredningen (lämnas till regeringen 30 mars)
Paragrafen är justerad
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§29

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Följande delegationsbeslut fattade av kulturnämndens ordförande och
konsthanterare anmäls.
Beslutsunderlag

 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 1/2018
 Ansvarig konsthanterare i Region Kronobergs beslut nr 4/2017. 2017-11-01-2018-01-31
 Ansvarig konsthanterare delegationsbeslut 1-32, 2018
Paragrafen är justerad
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§30

Övriga ärenden

Sammanfattning

Inga övriga ärenden är aktuella vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

