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§31

Justering av protokoll

Beslut

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

Förslås att utse Pernilla Sjöberg att jämte ordförande justera protokollet. Justering
sker 11 juni.
Paragrafen är justerad
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§32

Fastställande av dagordning

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa dagordningen i enlighet med utsänd kallelse.
Paragrafen är justerad
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§33

Uppföljning av 2017 års verksamhet
(18RGK715)

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. Kvalitativ redovisning till Kulturrådet sker enligt en treårig årscykel,
där en separat uppgiftsinsamling sker vart tredje år med fokus på ett särskilt tema.
2018 är temat för den separata uppgiftsinsamlingen jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv i de regionala kulturverksamheterna.
Uppföljning av 2017 års verksamhet visar att kulturorganisationerna arbetar i
enlighet med Regional kulturplan för Kronobergs län. Samarbeten med andra
aktörer inom och utanför Kronoberg utmärker verksamheten. Tidigare
uppföljning har visat att det strategiska arbetet med kultur i hela länet är ett
styrkeområde och en framgångsfaktor i Kronoberg som riskerar att försvagas.
Uppföljningen av verksamheten 2017 visar dock på en positiv utveckling med
anledning av ett aktivt arbete genom bland annat ett nytt bidragssystem för
studieförbunden samt Berättarnätet Kronobergs verksamhet.
I samband med ärendet följs även projektinsatser, verksamheter utanför
kultursamverkansmodellen och konstinköp upp.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Uppföljning av 2017 års verksamhet
• Separat uppgiftsinsamling Kulturrådet 2018
Paragrafen är justerad
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§34

Uppföljning av studieförbunden 2017
(17RK1836)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg följer årligen upp studieförbundens verksamhet genom
kvalitativ och kvantitativ redovisning. Studieförbundens redovisning sker i
enlighet med Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län (fastställt av
kulturnämnden §24/2017). Redovisningen sker dels genom studieförbundens
årliga kvantitativa rapportering av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet
och kulturprogram (via Folkbildningsrådet) och dels kvalitativt via skriftlig
verksamhetsredovisning.
En slutsats från redovisningen är att det nya bidragssystemet gett studieförbunden
incitament att öka sin lokala närvaro. Spridningen av studieförbundens totala
verksamhet utanför Växjö kommun har ökat från 42% (2016) till 52% (2017). I
samband med kulturnämndens sammanträde presenteras en övergripande analys
av studieförbundens redovisning.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Uppföljning av studieförbundens verksamhet 2017
• Förslag till beslut - Studieförbundens tematiska utvecklingsbidrag 2018
Paragrafen är justerad
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§35

Information om arbetet med
jämställd regional tillväxt

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Jämställd regional tillväxt är ett regeringsuppdrag som pågår 2016-2018. Inom
ramen för uppdraget genomför Region Kronoberg ett arbete tillsammans med
hel- och delägda bolag, däribland Musik i Syd, Regionteatern och Kulturparken
Småland. Projektledare Elsa Anderman berättar om vad som genomförts hittills,
uppnådda resultat och arbetet framåt.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§36

Information om jäv

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Kulturrådet gör kontinuerliga stickprover avseende hur regionerna hanterar
jävsfrågor. Vid kulturnämndens sammanträde deltar kanslidirektör Ulrika
Gustafsson för information och dialog kring hantering av jäv. Ett flertal av
kulturnämndens ledamöter är utsedda som representanter i styrelser för
kulturorganisationer. Hanteringen av jäv blir särskilt aktuell i samband med beslut
om fördelning av kulturnämndens rambudget samt beslut om regionala
utvecklingsmedel till projekt. Kulturnämnden behöver ha en rutin för detta för att
kunna arbeta förebyggande med frågan.
I den efterföljande diskussionen framhålls behovet av förteckningar av aktuella
bolag och stiftelser för hantering av beslutsformuleringar.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§37

Månadssammandrag april 2018
(18RGK112)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag april 2018 samt att överlämna dem till
regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet tom april 2018 uppgår till +1,242 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 april 2018 samt att överlämna dem till
regionstyrelsen för information.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Månadssammandrag april 2018 KN
• Månadssammandrag KN april 2018
Paragrafen är justerad
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§38

Scensommar Kronoberg 2019
(18RGK871)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att anslå 200 000 kr till Växjö kommun för 2018 års förberedelser inför
Scensommar Kronoberg 2019. Medlen anslås från basdelenhet 5102002.
Sammanfattning

Hösten 2017 genomfördes en förstudie kring eventuell regionalisering av
Scensommar. Detta med anledning av regionfullmäktiges uppdrag till
kulturnämnden att arbeta med kultur på okonventionella platser. Förstudien
presenterades på kulturnämnden som beslutade, KN §6/2018, att uppdra åt
regional utvecklingsdirektör att i samråd med Växjö kommun ta fram förslag på
överenskommelse.
Kulturstaben arbetar i nära samverkan med Växjö kommun och ett förslag på
överenskommelse kommer att hanteras av kulturnämnden i oktober. För att skapa
goda förutsättningar för genomförandet av Scensommar Kronoberg 2019
behöver arbete med planering ske redan under hösten 2018. Då kulturnämndens
nästa sammanträde ligger i slutet av oktober behöver beslut om medel 2018 fattas
redan nu. På kulturnämnden i oktober tas beslut om överenskommelse samt
budget 2019.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att anslå 200 000 kr till Växjö kommun för 2018 års förberedelser inför
Scensommar Kronoberg 2019. Medlen anslås från basdelenhet 5102002.
Expedieras till

Växjö kommun
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Scensommar 2019
• Förberedelser inför Scensommar Kronoberg 2019
Paragrafen är justerad
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§39

Kultur i vården i Kronoberg
(18RGK256)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att ärendet återremitteras för vidare diskussion mellan kulturnämndens presidium
och hälso- och sjukvårdsnämndens presidium.
Sammanfattning

I samband med budget 2018 avsatte regionfullmäktige 1 000 000 kr årligen till en
satsning på Kultur i vården 2018-2020. Uppdraget lades på kulturnämnden som
hösten 2017 genomförde förstudien Kulturens läkande kraft i Kronoberg (§3
2018). Förstudien förordade ett strategiskt samarbete mellan kulturområdet och
hälso- och sjukvården med framtagande av en plan för kultur i vården som första
steg för att skapa förankring och samsyn. I samband med presentationen av
förstudien beslutade kulturnämnden att uppdra åt regional utvecklingsdirektör att
gå vidare med genomförandet av kultur i vården.
I det vidare arbetet har utmaningar i arbetet identifierats. De har bland annat
resulterat i ett behov av att vidareutveckla handlingsalternativen för att driva
utvecklingsarbetet kring kultur i vården framåt på ett resurseffektivt sätt och
utifrån Region Kronobergs förutsättningar. I beslutsunderlaget presenteras ett
förnyat handlingsalternativ samt kritiska faktorer för dess genomförande.
I den efterföljande diskussionen lyfts följande frågor och diskussioner:
- Skillnader mellan förstudiens förslag och framlagt tjänstemannaförslag.
- Insatser som riktar sig brett inom vården, d v s inte bara akutsjukvård utan även
t ex kommunal äldrevård.
- Koppla kultur i vården med konsthanterarens ambitioner med samarbeten med
avdelningspersonal.
- Konsumtion av och delaktighet i kultur.
- Kulturen som ett verktyg i vårdandet.
- Prioritet och fokus på vissa specifika insatser till en början.
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras för vidare diskussion mellan
kulturnämndens presidium och hälso- och sjukvårdsnämndens presidium.
Föreslås att ärendet tas upp för beslut vid kulturnämndens sammanträde 25
oktober 2018.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att uppdra åt regional utvecklingsdirektör att arbeta vidare med kultur i vården i
enlighet med upprättad tjänsteskrivelse.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Kultur i vården
• Kultur i vården
• Kulturrådets uppgiftsinsamling avseende kultur och hälsa i hälso- och
sjukvården
• Kulturens läkande kraft i Kronoberg
• §3 KN Kulturens läkande kraft i Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§40

Kulturpriser och stipendier 2018
(18RGK87)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att utnämna Jan Carleklev, Hanna Storby och AnnaKarin Arvidsson till mottagare
av årets tre arbetsstipendier.
att utnämna Liv Aldridge och Elias Wallin till mottagare av årets två
ungdomsstipendier.
att offentliggöra kulturstipendiaterna i samband med beslut i kulturnämnden.
att utse föreslagna personer till kulturprisgrupp 2018
Sammanfattning

Region Kronobergs årliga utdelning av kulturpriser och kulturstipendier utgår från
den regionala kulturplanen. Syftet med att dela ut kulturpriser och kulturstipendier
är att främja den kulturella infrastrukturen och att öka möjligheterna för fler
kulturskapare att arbeta i länet.
Region Kronobergs kulturnämnd utser en kulturprisgrupp som tar fram förslag till
pristagare för Kulturpris, Kreativ entreprenör och Bubblare. Kulturstaben
tillsätter en expertgrupp för stipendier som tar fram förslag till arbets- och
ungdomsstipendiater.
Förslag till kulturprisgrupp 2018:
- Kulturnämndens presidium
- Sophie Palm, Uppvidinge kommun
- Philip Carcamo, producent Highlights productions
- Lennart Johansson, Kulturparken
Kulturpristagare uppmärksammas under en prisutdelning vid regionfullmäktiges
sista sammanträde för året.
Protokollsanteckning
Ordförande Ragnar Lindberg rekommenderar kommande kulturnämnd besluta att
kulturnämndens presidium skall ha insyn i framtagandet av kulturstipendiater.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att utnämna NN, NN och NN till mottagare av årets tre arbetsstipendier.
att utnämna NN och NN till mottagare av årets två ungdomsstipendier.
(Namn presenteras vid kulturnämndens sammanträde)
att offentliggöra kulturstipendiaterna i samband med beslut i kulturnämnden.
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att utse föreslagna personer till kulturprisgrupp 2018

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Kulturpriser och stipendier 2018
• Plan för kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs län
Paragrafen är justerad
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§41

Svar på skrivelse från
Ljungbergmuseet (18RGK138)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att lämna svar på skrivelsen från Ljungbergmuseet i enlighet med förslaget
att hantera skrivelsen från Ljungbergmuseet som ett underlag i kulturnämndens
ordinarie budgetprocess inför 2019
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Ljungbergmuseet den 26 mars
2018. Skrivelsen handlar om Ljungbergmuseets ekonomiska situation och lyfter
behovet av ett utökat statsbidrag inom ramarna för kultursamverkansmodellen
som en lösning.
I förslaget till svar på skrivelsen redogörs bland annat för kulturnämndens
uppdrag, den regionala kulturplanen och hur det går till när Region Kronoberg vill
utöka statsbidraget inom kultursamverkansmodellen för att genomföra
kulturplanen.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att lämna svar på skrivelsen från Ljungbergmuseet i enlighet med förslaget
att hantera skrivelsen från Ljungbergmuseet som ett underlag i kulturnämndens
ordinarie budgetprocess inför 2019
Expedieras till

Ljungbergmuseet
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Svar på skrivelse från Ljungbergmuseet
• Förslag på svar på skrivelse från Ljungbergmuseet
• Skrivelse angående Ljungbergmuseet.
Paragrafen är justerad
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§42

Svar på skrivelse från Hemslöjden i
Kronoberg (18RGK119)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att lämna svar på skrivelsen från Hemslöjden i Kronoberg i enlighet med förslaget
att hantera skrivelsen från Hemslöjden i Kronoberg som ett underlag i
kulturnämndens ordinarie budgetprocess inför 2019
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Hemslöjden i Kronoberg 201804-12. Skrivelsen handlar om Hemslöjden i Kronobergs behov av utökade
ekonomiska resurser för att möta den ökande efterfrågan på eget skapande inom
slöjd och hantverk, framförallt inom området barn och unga. För att Hemslöjden
i Kronoberg ska kunna möta efterfrågan och stärka hemslöjd som kulturområde
önskar de inrätta en tjänst med inriktning på barn och unga.
I förslaget till svar på skrivelsen redogörs bland annat för kulturnämndens
uppdrag, den regionala kulturplanen och hur budgetprocessen går till.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att lämna svar på skrivelsen från Hemslöjden i Kronoberg i enlighet med förslaget
att hantera skrivelsen från Hemslöjden i Kronoberg som ett underlag i
kulturnämndens ordinarie budgetprocess inför 2019
Expedieras till

Hemslöjden i Kronoberg
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Svar på skrivelse från Hemslöjden i Kronoberg
• Skrivelse till kulturnämnden.
• Förslag till svar på skrivelse från Hemslöjden i Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§43

Ekonomidirektörens
verkställighetsbeslut 2018
(18RGK973)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera verkställighetsbeslutet till protokollet.
Sammanfattning

I enlighet med ED-beslut nr 4/2014 godkänner ekonomidirektören om
byggrelaterad (platsspecifik) konst kan utrangeras genom destruktion.
Godkännandet ska baseras på beslutsunderlag från Region Kronobergs ansvarige
konsthanterare.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera verkställighetsbeslutet till protokollet.

Beslutsunderlag

• Ekonomidirektörens verkställighetsbeslut nr 1/2018. Utrangering av
byggrelaterad konst (se ärende 16RK2252)
Paragrafen är justerad
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§44

Återkoppling från möten och
konferenser

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mötesanteckningar finns (i förekommande fall) tillgängliga i Netpublicator.
- Rapportering från ledamöter med styrelseuppdrag
- Kulturrådet, Växjö 6 april
- Presidieöverläggning Växjö kommun, Växjö 23 april
- Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, Wanås 24 april
- Nordisk kultur- och hälsakonferens, Stockholm 4 maj
- Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte, Malmö 8-9 maj
- Konstnärernas villkor, Ronneby 16 maj
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§45

Kurs och konferens 2018 (18RGK98)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att utse Kerstin Krag Axén att delta vid lunchseminarium "SPÄNST" 20 juni.
att deltagande vid konferens "Konstnärlig frihet inom ramen för kulturpolitiken"
lämnas utan åtgärd.
Sammanfattning

Projektuppstart Kronoberg utvecklar SPÄNST – Konst, plats, publik - Växjö 20
juni
Konstnärlig frihet inom ramen för kulturpolitiken - 6 september Filmhuset,
Stockholm

Beslutsunderlag

• Inbjudan till lunchseminarie 20 juni SPÄNST- konst, plats, publik
Paragrafen är justerad
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§46

Anmälningsärenden

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäles till kulturnämnden för kännedom. Handlingar
redovisas i särskild mapp i Netpublicator:
- På väg mot en nationell biblioteksstrategi: För ett Bibliotekssverige i den digitala
tidsåldern, pressmeddelande från Kungliga Biblioteket
- Kulturpolitisk styrning – Ansvarsfördelning och reformer inom de nordiska
ländernas kulturpolitik under 2000-talet, Kulturanalys Norden
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§47

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Följande delegationsbeslut är tagna av kulturnämndens ordförande, ansvarig
konsthanterare och regional utvecklingsdirektör.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

• 18RGK32-1 Ansvarig konsthanterare delegationsbeslut 1-32, 2018
• 18RGK18-1 Regional utvecklingsdirektörsbeslut nr 1/2018. Region Blekinge
ansöker om 100 000 kr för projektet Regionsamverkan Sydsverige utvecklar
dansområde i södra Sverige år 3.
• 18RGK37-2 Kulturnämndens ordförandebeslut nr 2/2018.
• 18RGK32-2 Ansvarig konsthanterare delegationsbeslut 33-40, 2018
Paragrafen är justerad
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§48

Övriga ärenden

Sammanfattning

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

