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§49

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 31 oktober.
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§50

Fastställande av dagordning

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2018-10-19.
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§51

Verksamhetssamtal 2018
(18RGK1615)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning

Region Kronobergs kulturnämnd ansvarar för att förvalta och utveckla de
gemensamma resurserna på kulturområdet på regional nivå. Kulturnämnden
ansvarar också för de åtaganden som följer med Regional kulturplan för
Kronobergs län.
I tredje kvartalet årligen genomför kulturnämnden verksamhetssamtal med de
kulturorganisationer i länet som har ett statligt och/eller regionalt driftstöd.
Verksamhetssamtalens syften är dialog, uppföljning och uppstart inför
budgetarbete 2020.
Verksamhetssamtalens upplägg varierar för de olika verksamheterna, beroende på
regionens huvudmannaskap och typ av driftstöd. Vid kulturnämndens
sammanträde den 25 oktober medverkar Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg, Det fria ordets hus, Kulturparken Småland, Musik i Syd och
Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Temat för 2018 års verksamhetssamtal är yttrandefrihet och konstnärlig frihet.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Verksamhetssamtal 2018
• Inbjudan verksamhetssamtal 25 okt 2018
• Program verksamhetssamtal 25 okt 2018
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§52

Det fria ordet i Kronoberg – fokus på
en av kulturplanens prioriteringar
och vad som har hänt under 2018
(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 25 oktober presenteras arbetet inom
prioriteringen Det fria ordet i Kronoberg.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Det fria ordet i Kronoberg – fokus på en av kulturplanens
prioriteringar och vad som har hänt under 2018
• Det fria ordet i Kronoberg handlingsplan 2018
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§53

Regional biblioteksplan för Blekinge
och Kronoberg 2019-2021
(18RGK1391)

Beslut

Kulturnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att anta Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019–2021 med
reservation för redaktionella ändringar
Sammanfattning

Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2012 har arbetats fram
av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg med inspel från kommunbibliotekens
tjänstepersoner. Den regionala biblioteksverksamheten i Kronoberg är samordnad
med Blekinge och planen omfattar både Kronoberg och Blekinge. Planen ska,
tillsammans med de regionala kulturplanerna och Bibliotekslagen (2013:801),
fungera som styrdokument för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. I
bibliotekslagen står det att det ska finnas en separat plan för den regionala
biblioteksverksamheten även om verksamheten finns med i den regionala
kulturplanen.
Planen har antagits av Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs styrgrupp samt
av Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd. Dokumentet skickas vidare för
layout och korrektur efter slutgiltigt beslut.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att anta Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019–2021 med
reservation för redaktionella ändringar

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 20192021
• Förslag till Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg
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§54

Yttrande – Från ord till handling utkast till nationell
biblioteksstrategin (18RGK1433)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna yttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Kungliga
biblioteket.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Kungliga biblioteket beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Kungliga biblioteket fick 2015 i uppdrag att ta fram förslag till en nationell
biblioteksstrategi. Den 8 maj 2018 presenterades ett utkast på nationell
biblioteksstrategi som organisationer kan lämna synpunkter på till och med den 31
oktober.
Yttrandet har beretts gemensamt av Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste
regioner. Vi arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom
strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och interkommunala
samarbeten.
Region Kronoberg är positiva till en nationell biblioteksstrategi och till de dialoger
som genomförs i samverkan med regionerna. Förslaget till nationell
biblioteksstrategi behöver dock befinna sig på en mer övergripande strategisk nivå
och lämna val av metoder och genomförande till verksamheter och myndigheter.
Region Kronoberg avstyrker förslag om starkare statlig styrning bland annat då
det går emot ändamålsparagrafen i Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet (kultursamverkansmodellen).
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna yttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Kungliga
biblioteket.
Expedieras till

Kungliga biblioteket
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Yttrande över utkast till nationell biblioteksstrategi
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• Yttrande över utkast till nationell biblioteksstrategi
• Utkast till nationell biblioteksstrategi Från ord till handling
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§55

Verksamhetsplan för kulturnämnden
2019 (18RGK1310)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan för kulturnämnden 2019 med redaktionella
ändringar.
att godkänna fördelning av kulturnämndens budgetram 2019.
att uppdra åt Regional utvecklingsdirektör att arbeta vidare med kulturnämndens
finansieringsmodeller i enlighet med beslutsunderlag.
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 2019 föreslås kulturnämnden besluta
om en fördelning av nämndens budgetram 2019 samt nya finansieringsmodeller.
Driftsanslaget för Smålands konstarkiv föreslås förändras till 226 000 kronor för
att korrigera nivåerna i ägarandelarna. Medel omfördelas från förvaltningen.

Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan för kulturnämnden 2019.
att godkänna fördelning av kulturnämndens budgetram 2019.
att uppdra åt Regional utvecklingsdirektör att arbeta vidare med kulturnämndens
finansieringsmodeller i enlighet med beslutsunderlag.
Expedieras till

Kulturorganisationer med regionala driftsanslag
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Verksamhetsplan kulturnämnden 2019
• Verksamhetsplan för kulturnämnden 2019
• Fördelning av kulturnämndens rambudget 2019
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• Bilaga 1. Översikt kulturnämndens rambudget 2019
• Bilaga 2. Tabell över fördelning av Kulturnämndens rambudget 2019
• Översyn av kulturnämndens finansieringsmodeller
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§56

Förhandlingsframställan till
Kulturrådet inför 2019 (18RGK1338)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2019
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 regionerna
årligen beskriver i dialogen med Kulturrådet.
Inför Kulturrådets årliga beslut finns möjlighet för regionerna att under första
veckan i november inkomma med revideringar eller kompletteringar av planerna.
Enligt Kulturrådets Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner så bör
beskrivningen omfatta eventuella planerade väsentliga förändringar av uppdrag
och/eller regional fördelning av statsbidraget i förhållande till föregående år.
Region Kronoberg har sedan inträdet i kultursamverkansmodellen årligen
framfört behoven till Kulturrådet genom en förhandlingsframställan. I förslag till
Region Kronobergs förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2019 beskrivs
prioriterade utvecklingsområden, ekonomiska förutsättningar och behov av
utökad fördelning av statsbidrag. Förhandlingsframställan utgår från Regional
kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 samt förslag till kulturnämndens
verksamhetsplan och budget för 2019. Region Kronobergs årliga
förhandlingsframställan har resulterat i att länet vid ett flertal tillfällen prioriterats
av Kulturrådet vid fördelningen av statsbidrag.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2019
Expedieras till

Kulturrådet
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2019
• Förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2019
• Kulturrådets riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner
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§57

Fördelningsprinciper för statsbidrag
till regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen 2019
(18RGK1339)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna fördelningsprinciper för statsbidrag till regional kulturverksamhet
inom kultursamverkansmodellen 2019
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.
Av kulturnämndens reglemente framgår 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 regionerna årligen beskriver i dialogen med
Kulturrådet. 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 2019.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna fördelningsprinciper för statsbidrag till regional kulturverksamhet
inom kultursamverkansmodellen 2019
Expedieras till

Kulturorganisationer inom kultursamverkansmodellen
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Fördelningsprinciper för statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 2019
• Beslutsunderlag - Fördelningsprinciper för statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 2019

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-25

§58

Kultur i vården (18RGK256)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att uppdra åt regional utvecklingsdirektör att arbeta vidare med uppdraget Kultur
i vården i enlighet med förslag medium i förstudien Kulturens läkande kraft i
Kronoberg.
att anslå 900 000 kronor ur Region Kronobergs medel för kultur i vården i
enlighet med beslutsunderlaget.
Sammanfattning

I samband med budget 2018 avsatte regionfullmäktige 1 000 000 kronor årligen
till en satsning på kultur i vården 2018-2020. Förstudien Kulturens läkande kraft i
Kronoberg (§3 KN 2018) har genomförts. I den förordades 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
det fortsatta arbetet identifierades hälso- och sjukvårdens ansträngda läge som en
av flera utmaningar som bedömdes försvåra möjligheterna att genomföra
uppdraget. Därav presenterades ett förnyat handlingsalternativ. Ärendet
återremitterades av kulturnämnden (§39 KN 2018)och dialog har därefter
genomförts på politisk nivå mellan ansvariga nämndsordföranden och på
tjänstemannanivå mellan ansvariga direktörer.
I beslutsunderlaget tydliggörs inriktningen för det fortsatta utvecklingsarbetet
kring kultur i vården. Underlaget innehåller också förslag på uppdrag till Region
Kronobergs bolag på kulturområdet.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att uppdra åt regional utvecklingsdirektör att arbeta vidare med uppdraget Kultur
i vården i enlighet med förslag medium i förstudien Kulturens läkande kraft i
Kronoberg.
att anslå 900 000 kronor ur Region Kronobergs medel för kultur i vården i
enlighet med beslutsunderlaget.
Expedieras till

Kulturparken Småland
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Musik i Syd

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-25

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Kultur i vården - långsiktig plan och uppdrag till bolag på
kulturområdet
• Beslutsunderlag: Kultur i vården långsiktig plan och uppdrag till bolag på
kulturområdet
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§59

Scensommar Kronoberg 2019
(18RGK871)

Beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse mellan Växjö kommun och Region
Kronoberg
Sammanfattning

Region Kronoberg och Växjö kommun samarbetar inom kulturområdet för att
regionalisera Växjö kommuns koncept Scensommar. Syftet är att skapa
samarbetsstrukturer och utveckla arrangörskapet i länet för att säkerställa kultur i
hela Kronoberg samt höja kvaliteten i utbudet. Målet är att fler invånare ska möta
kultur på okonventionella platser i sin vardag. Överenskommelsen gäller pilotåret
2019 samt förberedelser inför det.
Beslut om medel till Scensommar Kronoberg för 2018 togs av Kulturnämnden
§ 38 2018. Medel för 2019 tas i samband med fördelning av rambudget.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse mellan Växjö kommun och Region
Kronoberg
Expedieras till

Växjö kommun
Länets övriga kommuner
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Överenskommelse Scensommar Kronoberg 2019
• Förslag till Överenskommelse Scensommar Kronoberg 2019
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§60

Kulturutmärkelser 2018 (18RGK87)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att utnämna NN till årets kulturpristagare
att utnämna NN till årets kreativa entreprenör inom kulturområdet
att utnämna NN till årets bubblare
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
kulturpristagare tas fram av en kulturprisgrupp. Kulturutmärkelserna delas ut vid
regionfullmäktiges sista sammanträde.
Förslagen till kulturpristagarna presenteras muntligt vid kulturnämndens
sammanträde.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att utnämna NN till årets kulturpristagare
att utnämna NN till årets kreativa entreprenör inom kulturområdet
att utnämna NN till årets bubblare
(Namn presenteras vid kulturnämndens sammanträde)

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Kulturutmärkelser 2018
• Plan för kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs län
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§61

Studieförbundens tematiska
utvecklingsbidrag 2019 (18RGK1502)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att valbara teman för studieförbundens tematiska utvecklingsbidrag 2019 är
ekologisk hållbarhet.
Sammanfattning

Kulturnämnden fördelar årligen driftsanslag till studieförbund verksamma i
Kronobergs län i enlighet med Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län
(KN § 24/2017). Bidragssystemet beskriver roller och ansvar, regionala
målsättningar, grundläggande villkor, fördelningsmodell samt modell för
uppföljning, dialog och lärande.
10 % av det totala bidraget fördelas som ett tematiskt utvecklingsbidrag.
Utvecklingsbidraget är framåtsyftande och övergripande tema för kommande år
beslutas av kulturnämnden efter dialog med studieförbunden kring aktuella teman
i samband med verksamhetssamtal i tredje kvartalet. Syftet med det tematiska
utvecklingsbidraget är att främja förnyelse samt utveckla dialog och samverkan
mellan Region Kronoberg och studieförbunden med utgångspunkt i Gröna
Kronoberg 2025.
2018 års verksamhetssamtal med studieförbunden genomfördes 2 oktober. I
dialogen kring kommande tema lyftes bland annat att Region Kronoberg ser
behov av ett mer konkret tema för att kunna stärka samverkan kring insatserna.
Samtidigt ser studieförbunden behov av ett tema som är tillräckligt öppet för att
alla studieförbund ska kunna arbeta med det i enlighet med sin profil, särart och
utvalda målgrupper.
Förslag på tema för det tematiska utvecklingsbidraget 2019 är ekologisk
hållbarhet. Förslaget bidrar till det andra målområdet i Gröna Kronoberg 2025 –
Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga – och möter även de
behov som nämns ovan.
Tidigare års teman:
- breddad delaktighet, vilket inkluderade bland annat integration, jämställdhet och
delaktighet i samhället med särskilt fokus på valet (2018)
- integration (2017)
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Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att valbara teman för studieförbundens tematiska utvecklingsbidrag 2019 är
ekologisk hållbarhet
Expedieras till

Studieförbund verksamma i Kronobergs län
Kronobergs läns bildningsförbund
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Studieförbundens tematiska utvecklingsbidrag 2019
• Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län, fastställt av KN 2017-04-20
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§62

Uppföljning av internkontrollplan för
Kulturnämnden 2018 (17RK1253)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av internkontrollplan för Kulturnämnden 2018
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,
senast i december 2018.
Internkontrollplanen för Kulturnämnden 2018 har följts upp med beslutade
Kontrollmoment, som i dessa två kontrollmoment var stickprov, utan upptäckta
avvikelser.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av internkontrollplan för Kulturnämnden 2018

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Uppföljning av internkontrollplan
• Uppföljning av Kulturnämndens internkontrollplan 2018

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-25

§63

Månadssammandrag 2018
kulturnämnden (18RGK112)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag september 2018 samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet tom september 2018 uppgår till +2 189 tkr.
Överskottet beror främst på periodiseringar till externa verksamheter. Det har inte
fattats beslut om alla egna medel ännu.
Resultatet prognostiseras till +/- 0.
Förslag till beslut

Föreslås att Kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag september 2018 samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Månadssammandrag september 2018 KN
• Månadssammandrag KN september 2018

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-25

§64

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
- Nationell dialog med kulturdepartementet, Stockholm, 5 juni
- Sydostkultur, Emmaboda, 15 juni
- Uppstart SPÄNST, Växjö, 20 juni
- Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, Jönköping, 12 september
- Verksamhetssamtal studieförbund, Växjö 2 oktober
- Verksamhetssamtal kulturorganisationer med regionala anslag (utanför
kultursamverkansmodellen), Växjö 3 oktober
- Presidieöverläggning med Växjö kommun, Växjö 3 oktober
- Dialogmöte Från ord till handling – utkast till nationell biblioteksstrategi,
Hässleholm, 4 oktober
- Kommunalt forum kultur, Växjö, 8 oktober

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-25

§65

Inbjudningar till möten och
konferenser

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att utse Pernilla Sjöberg och Kerstin Axén Krag att delta vid konferens Berätta för
livet i Växjö 13-14 november.
Sammanfattning

Inbjudningar finns (i förekommande fall) tillgängliga i Netpublicator.
- Berätta för livet, Växjö 13-14 november
- Folk och kultur, Eskilstuna 6-9 februari

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-25

§66

Anmälningsärenden

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera anmälningarna till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäles till kulturnämnden för kännedom. Handlingar
redovisas i särskild mapp i Netpublicator.
- Rapport från Kulturrådet: Nationell översyn kultur och hälsa
- Ansökan om FoU-medel för att stärka samverkan med LNU inom
kulturområdet
- Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning delår augusti 2018

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-25

§67

Redovisning av delegeringsbeslut

Sammanfattning

Delegationsbeslut fattade av kulturnämndens ordförande, regional
utvecklingsdirektör samt ansvarig konsthanterare redovisas...
Delegationsbeslut

• 18RGK37-3 Kulturnämndens ordförande delegationsbeslut 3/2018
• 18RGK37-5 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 5/2018.
Ärende: Region Blekinge ansöker om 143 333 kr för projektet
Regionsamverkan Sydsverige utvecklar dansområdet i södra Sverige år 3.
• 18RGK37-6 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 6/2018.
Brådskande beslut. För underlag se 18RGK598
• 18RGK37-7 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 7/2018.
Brådskande beslut. För underlag se ärende 18RGK1008
• 18RGK18-2 Regional utvecklingsdirektörsbeslut nr 2/2018.
Resursfördelning. För underlag se Kultur i vården 18RGK256
• 18RGK37-8 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 8/2018.
Ärende: Deltagande vid dialogmöte om utkast till nationell biblioteksstrategi,
2018-10-04.
• 18RGK37-9 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 9/2018.
Avslut av Crowdculture, mikrofinansiering via webben, i enlighet med gällande
avtal.
• 18RGK37-10 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 10/2018.
Ärende: Arbetet pågår enligt plan och flera insatser pågår. (18RGK755)
• 18RGK18-3 Regional utvecklingsdirektörsbeslut nr 3/2018.
Författarcentrum Syd ansöker om 70 000 kr för genomförande av
skrivartävling för gymnasieskolan år 2 "Jag skriver i dina ord"

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-25

§68

Övriga ärenden

Sammanfattning

Inga övriga ärenden är aktuella vid kulturnämndens sammanträde.

