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§ 69

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 19 december.
Paragrafen är justerad
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§ 70

Fastställande av dagordning

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2018-12-06 och föreslagna
tillägg.
Sammanfattning

Föreslås följande tillägg till utsänd dagordning 2018-12-06.
Ärende 16 - Redovisning av Aktualisering av Gröna Kronoberg
Ärende 17 - Sammandrag av kulturnämndens arbete under mandatperioden 20152018
Paragrafen är justerad
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§ 71

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 11 december medverkar Berättarnätet Kronoberg, Bild och
form i Kronoberg, Hemslöjden i Kronoberg, Ljungbergmuseet och Riksteatern
Kronoberg. Inför verksamhetssamtalet har Riksteatern Kronoberg inkommit med
ett underlag till kulturnämnden som bifogas handlingarna.
Temat för 2018 års verksamhetssamtal är yttrandefrihet och konstnärlig frihet.
Till detta verksamhetssamtal bjuds även kulturansvariga förtroendevalda och
tjänstepersoner i Alvesta, Ljungby och Älmhults kommuner i enlighet med
överenskommelser kopplade till Berättarnätet Kronoberg och Ljungbergmuseet.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut Verksamhetssamtal 2018 KN 11 dec
Inbjudan verksamhetssamtal 11 dec 2018
Program verksamhetssamtal 11 dec 2018
Brev från Riksteatern Kronoberg inför verksamhetssamtal 2018

Paragrafen är justerad
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§ 72

En internationell arena för muntligt
berättande – fokus på en av kulturplanens
prioriteringar och vad som 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 11 december presenteras arbetet inom
prioriteringen En internationell arena för muntligt berättande.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut En internationell arena för muntligt berättande – fokus på en
av kulturplanens prioriteringar och vad som hänt under 2018
• En internationell arena för muntligt berättande - handlingsplan 2018
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-12-11

§ 73

Månadssammandrag oktober 2018
(18RGK112)

Beslut

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

Det ekonomiska resultatet tom oktober 2018 uppgår till +2 174 tkr. Överskottet
beror främst på periodiseringar till externa verksamheter. Det har inte fattats
beslut om alla egna medel ännu.
Resultatet prognostiseras till ett mindre överskott då man inte hinner komma
igång med alla planerade projekt under 2018.
Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Månadssammandrag oktober 2018 KN
• Månadssammandrag KN oktober2018
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-12-11

§ 74

Internkontrollplan för Kulturnämnden 2019
(18RGK1221)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2019 för Kulturnämnden
Sammanfattning

Regionstyrelsen, nämnderna, Regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska
årligen upprätta en internkontrollplan (IK-plan) enligt anvisningar. IK-plan
utarbetas utifrån genomförd riskanalysarbete inom förvaltningen, och tas upp i
respektive nämnd för beslut. Syftet är att följa upp att det interna styrnings- och
kontrollsystemet fungerar tillfredställande utifrån fastställda mål.
Risker som har värderats mellan 9-16 i riskanalysen, ska hanteras i IK-planen.
Förslag till beslut

Föreslås att Kulturnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2019 för Kulturnämnden

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Internkontrollplan 2019 KN
• Internkontrollplan för kulturnämnden 2019
Paragrafen är justerad
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§ 75

Överenskommelse Italienska palatset
(18RGK124)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse med Italienska palatset
att fördela ytterligare 309 000 kr till driftsanslag till Italienska palatset 2019
Sammanfattning

Italienska Palatset har erhållit ett årligt regionalt driftsanslag från kulturnämnden
parallellt med en årlig hyressubvention från regionstyrelsen. För att förenkla och
tydliggöra relationen mellan Region Kronoberg och Italienska Palatset har
hyressubventionen från och med 2019 förts över från regionstyrelsen till
kulturnämnden och omvandlats till driftsanslag.
Parallellt med den ekonomiska överföringen har en process med att ta fram en
överenskommelse med Italienska palatset skett. Processen har skett i nära
samverkan med Italienska palatset ekonomisk förening.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse med Italienska palatset
att fördela ytterligare 309 000 kr till driftsanslag till Italienska palatset 2019
Expedieras till

Italienska palatset
För kännedom:
Växjö kommun
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Överenskommelse Italienska palatset
• Förslag till Överenskommelse Italienska palatset
Paragrafen är justerad
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§ 76

Kulturpolitiskt uppdrag till Regionteatern
Blekinge Kronoberg – dansfrämjande
verksamhet (18RGK1798)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att säga upp Överenskommelse Dans i Sydost
att revidera Avsiktsförklaring och överenskommelse – Sydostkultur
att godkänna kulturpolitiskt uppdrag till Regionteatern Blekinge Kronoberg
avseende dansfrämjande verksamhet
Sammanfattning

Landstinget i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Blekinge samarbetar
inom kulturområdet inom Sydostkultur. Sedan 2007 har de tre regionerna haft en
gemensam dansfrämjande verksamhet i Dans i Sydost. Sydostkultur har gett
tjänstepersonerna i uppdrag att se över organiseringen och integrera Dans i Sydost
i Byteatern Kalmar Länsteater samt Regionteatern Blekinge Kronoberg. Detta
sker genom att Landstinget i Kalmar län ger ett tilläggsuppdrag till Byteatern
Kalmar Länsteater att arbeta dansfrämjande i Kalmar län och Blekinge och
Kronoberg gör samma gentemot Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Omorganiseringen av Dans i Sydost har även behandlats i kulturnämndens
förhandlingsframställan till Kulturrådet (KN §56/2018).
Jäv
Ragnar Lindberg anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att säga upp Överenskommelse Dans i Sydost
att revidera Avsiktsförklaring och överenskommelse – Sydostkultur
att godkänna kulturpolitiskt uppdrag till Regionteatern Blekinge Kronoberg
avseende dansfrämjande verksamhet
Expedieras till

Regionteatern Blekinge Kronoberg
Region Blekinge
Landstinget i Kalmar län
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Kulturpolitiskt uppdrag till Regionteatern Blekinge
Kronoberg - dansfrämjande verksamhet
• Beslutsunderlag till Sydostkultur gällande omorganisering av Dans i Sydost
2018-05-30
• Överenskommelse Dans i Sydost
• Förslag till Avsiktsförklaring och överenskommelse Sydost
• Förslag till Kulturpolitiskt uppdrag till Regionteatern Blekinge Kronoberg dansfrämjande verksamhet
Paragrafen är justerad
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§ 77

Kronoberg utvecklar en internationell
arena för muntligt berättande år 2
(17RK1677)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att bevilja max 200 000 kr till insatsen Kronoberg utvecklar en internationell arena
för muntligt berättande för år 2.
att anslå medlen från regionala utvecklingsmedel för kultur.
Sammanfattning

Som ett led i genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län 20182020 och prioriteringen En internationell arena för muntligt berättande driver
Region Kronoberg projektet Kronoberg utvecklar en internationell arena för
muntligt berättande. Projektet har pågått under ett år och fått medfinansiering
från Region Kronoberg och Kulturrådet. Ärendet gäller genomförande av år 2 av
3 i projektet.
Det första året har präglats av utveckling av relationer framförallt med
internationella aktörer och akademin. Konkreta insatser år 2 handlar om att
genomföra en internationell konferens kring muntligt berättande i Sagobygden för
att etablera Berättarnätet Kronoberg som en internationell aktör med
spjutspetskompetens vad gäller tryggandet av det immateriella kulturarvet med
fokus på muntligt berättande. År 2 fördjupas även samarbetet med akademin
kring den konstnärliga förnyelsen på området.
Efter regeringens ansökan om att Sagobygden ska bli upptagen på Unescos ”The
Register of Good Safeguarding Practice” har nu Unescos Evaluation Body släppt
sin rekommendation om ansökan. De rekommenderar Unesco att göra
Sagobygden till Sveriges första och världens 20:e aktör på registret. Beslut fattas
vid Unescos kommittémöte på Mauritius i månadsskiftet november/december.
Utkast på delredovisning år 1 samt utkast på ansökan år 2 finns som underlag
inför beslut om kommunal och regional medfinansiering av år 2 i projektet.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att bevilja max 200 000 kr till insatsen Kronoberg utvecklar en internationell arena
för muntligt berättande för år 2.
att anslå medlen från regionala utvecklingsmedel för kultur.
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Expedieras till

Berättarnätet Kronoberg
Ljungby kommun
För kännedom:
Alvesta kommun
Älmhults kommun
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt
berättande år 2
• Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt berättande år 2
• Utkast på redovisning Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt
berättande år 1
• Utkast på ansökan Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt
berättande år 2
Paragrafen är justerad
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§ 78

Kronoberg Blekinge utvecklar
medborgarscenen, år 2 (17RK2363)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att bevilja max 175 000 kronor till utvecklingsarbete i enlighet med upprättad
skrivelse.
att anslå medlen från regionala utvecklingsmedel för kultur.
Sammanfattning

Som ett led i genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län 20182020 och prioriteringen Kultur i hela Kronoberg driver Region Kronoberg,
Region Blekinge och Växjö kommun projektet Kronoberg Blekinge utvecklar
medborgarscenen. Projektet finansieras även av Kulturrådet.
Projektet genomförs av Regionteatern Blekinge Kronoberg. För att utveckla nya
metoder för ökad tillgänglighet och ökat deltagande i kulturlivet utvecklar
Regionteatern konstformen dokumentär scenkonst och konceptet medborgarscen
i Sverige (Bürgerbühne/Citizens Stage).
Jäv
Ragnar Lindberg anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut i ärendet.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att bevilja max 175 000 kronor till utvecklingsarbete i enlighet med upprättad
skrivelse.
att anslå medlen från regionala utvecklingsmedel för kultur.
Expedieras till

Regionteatern Blekinge Kronoberg
Region Blekinge
Växjö kommun
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Kronoberg Blekinge utvecklar medborgarscenen år 2
• Kronoberg Blekinge utvecklar medborgarscenen, år 2
• Utkast på redovisning till Kulturrådet Kronoberg Blekinge utvecklar
medborgarscenen år 1
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• Utkast på ansökan till Kulturrådet Kronoberg Blekinge utvecklar
medborgarscenen år 2
Paragrafen är justerad
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§ 79

Medel till projekt KulturCrew år 2
(17RK2095)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att bevilja max 360 000 kronor till projekt KulturCrew år 2.
att anslå medlen från regionala utvecklingsmedel för kultur.
Sammanfattning

Blekinge Läns Bildningsförbund ansöker om 360 000 kronor till rubricerat projekt
för första projektåret.
KulturCrew Blekinge Kronoberg är ett 3-årigt projekt som vänder sig till barn och
ungdomar 10-18 år inom ramen för skolan. Syftet med projektet är att ge barn
och ungdomar mer kompetens, större ansvar och mer inflytande när det gäller
kulturarrangemang och kulturaktiviteter för den egna målgruppen. Målet är att fler
barn och unga ska ta del av kultur och att stärka ungas delaktighet i kulturlivet.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att bevilja max 360 000 kronor till projekt KulturCrew år 2.
att anslå medlen från regionala utvecklingsmedel för kultur.
Expedieras till

Blekinge Läns Bildningsförbund
Region Blekinge
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Medel till projekt KulturCrew år 2
• Beslutsunderlag medel till projekt Kulturcrew år 2
• KulturCrew broschyr Kronoberg (002)
Paragrafen är justerad
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§ 80

Svar på skrivelse Ansökan om höjt
regionalt bidrag till operakonstens
spridning från Smålandsoperan
(18RGK1808)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Smålandsoperan.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit skrivelsen Ansökan om höjt regionalt bidrag till
operakonstens spridning från Smålandsoperan 2018-11-09. Skrivelsen handlar om
ekonomiska och personella förutsättningar hos Smålandsoperan efter 2018 års
verksamhet och behov av höjt regionalt bidrag. I kulturnämndens svar på
skrivelsen lyfts bland annat att kulturnämnden 2018 beslutade (KN §8) att tilldela
Musik i Syd resurser för ett tilläggsuppdrag avseende opera i Kronoberg.
Organiseringen innebär att det är Musik i Syd som är kulturnämndens samtalspart
i genomförandet av tilläggsuppdraget. Om Musik i Syd ser några kritiska faktorer
eller ytterligare behov kopplat till genomförandet av uppdraget så bör detta lyftas
till kulturnämnden inom ramarna för den dialog och uppföljning som sker. När
det gäller kulturnämndens ekonomiska årscykel så har beslut fattats om fördelning
av rambudget inför 2019 (KN §55/2018).
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Smålandsoperan.
Expedieras till

Smålandsoperan
Musik i Syd
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut Svar på skrivelse från Smålandsoperan
Ansökan om regionalt bidrag till operakonstens i spridning
Förslag på svar på skrivelse från Smålandsoperan
Kulturpolitiskt uppdrag till Musik i Syd - Opera i Kronoberg_beslutat KN
2018-02-22

Paragrafen är justerad
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§ 81

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
- Workshop om överenskommelse med Italienska Palatset, Växjö 6 november
- Berätta för livet, Växjö 13-14 november
- Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, Kalmar 14 november
- Regionteatern, Behövs ett kulturhus i Växjö? Växjö, 26 november
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 82

Inbjudningar till möten och konferenser

Sammanfattning

Inbjudningar finns (i förekommande fall) tillgängliga i Netpublicator
- Uppdatering Folk och kultur, Eskilstuna 6-9 februari
Paragrafen är justerad
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§ 83

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till kulturnämnden.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

• 18RGK37-11 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 11/2018.
Ärende: Region Jönköpings län ansöker om 150 000 kr för projektet Nya
Småland (år 3). För underlag se: 17RK1001.
• 18RGK37-12 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 12/2018.
Ärende: Beslut om förändringar i kulturnämndens rambudget för 2019
• 18RGK32-4 Ansvarig konsthanterare delegationsbeslut 49-61 2018 (4/2018)
Paragrafen är justerad
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§ 84

Aktualisering Gröna Kronoberg
(18RGK1472)

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid kulturnämndens sammanträde lämnar regional utvecklingsdirektör Christel
Gustafsson en redogörelse för arbetet med aktualisering av den regionala
utvecklingsstrategin för Kronobergs län, Gröna Kronoberg. Aktualisering är
beslutad av fullmäktige och bereds av regionala utvecklingsnämnden. Under våren
går ärendet på remiss för att sedan fastställas av regionfullmäktige i juni 2019.

Paragrafen är justerad
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§ 85

Sammandrag av kulturnämndens arbete
under mandatperioden 2015-2018

Beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Kulturstabens tjänstepersoner Emelie Johansson, Lotta Nydahl Frånberg och
Jessica Linde sammanfattar kulturnämndens arbete under mandatperioden 20152018. Avgörande beslut och ställningstaganden med dess konsekvenser redovisas.
Paragrafen är justerad
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§ 86

Övriga ärenden

Sammanfattning

Ordförande Ragnar Lindberg riktar ett stort tack till kulturnämndens ledamöter,
ersättare och tjänstepersoner för ett väl genomfört arbete under mandatperioden
och önskar de församlade en god jul och ett gott nytt år.
2:e vice ordförande Pernilla Sjöberg tackar ordföranden för ett gott ledarskap i
ordförandeskapet och tjänstepersonernas goda arbetsinsatser och önskar god jul
och ett gott nytt år.
Paragrafen är justerad

