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1.

Justering av protokoll
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta
att utse Pernilla Sjöberg att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning
Föreslås att Pernilla Sjöberg utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

2.

Fastställande av dagordning

3.

Kulturvaneundersökning
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
I Regional kulturplan för Kronobergs län 2015 – 2017 är en prioriterad insats att
undersöka möjligheten till deltagande i kulturlivet i länet ur de horisontella
perspektiven. Idag finns ingen statistik på vilka som tar del av kulturlivet i
Kronoberg. Däremot tar SOM-institutet vid Göteborgs Universitet med jämna
mellanrum fram nationell kulturvanestatistik. Huruvida deltagandet i kulturlivet i
Kronobergs län följer nationella mönster eller ej vet vi således inte.
Region Kronoberg kommer under 2016 att tillsammans med Region Skåne och
Region Blekinge att göra en kulturvaneundersökning.
Kulturvaneundersökningen kommer att vara jämförbar med SOM-institutets
undersökning. Den regionala kulturvaneundersökningen görs för att få ett
kunskapsunderlag kring eventuella ojämlikheter i vilka som tar del av
kulturutbudet i länet.

4.

Månadsrapport januari 2016 16RK196
Förslag till beslut

Utskriftsdatum: 2016-04-13

2

Kallelse
Utskriftsdatum: 2016-04-13

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadsrapport januari 2016 samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari 2016 uppgår till -297 tkr, och kan främst
förklaras genom periodiseringsdifferenser. Budgeten är inte anpassad efter
verkligheten. Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budget.


5.

Beslutsunderlag
Missiv månadsrapport januari 2016
Månadsrapport januari 2016
Månadsrapport februari 2016 16RK201
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadsrapport februari 2016 samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för februari 2016 uppgår till 457 tkr. Egna medel är
ännu ej utnyttjade och även på förvaltningen visar man ett litet positivt resultat.
Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budget.



6.

Beslutsunderlag
Missiv månadsrapport februari KN
Månadssammandrag feb -16
Delårsrapport mars 2016 - Kulturnämnden 16RK817
Sammanfattning
Handlingar till ärendet bereds av kulturnämndens presidium inför
kulturnämndens sammanträde och läggs på bordet till kulturnämndens
ledamöter.

7.

Det fria ordets hus – överenskommelse med Växjö
kommun 15RK1929

Utskriftsdatum: 2016-04-13

3

Kallelse
Utskriftsdatum: 2016-04-13

Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse med Växjö kommun kring Det fria
ordets hus.
Sammanfattning
2013-2015 har utvecklingsprojektet Kronoberg utvecklar en plattform för det
fria ordet drivits med medel från Region Kronoberg och Statens kulturråd.
Projektet har inneburit en medfinansiering av Växjö kommuns satsning på Det
fria ordets hus som invigdes sommaren 2014. Projektet avslutades 31 december
2015. Vid Kulturnämndens sista sammanträde 2015 beslutades att 300 000 kr av
de regionala utvecklingsmedlen för kultur öronmärktes för fortsatt samverkan
med Växjö kommun kring Det fria ordets hus, se dnr 15RK1229. Medlen ska
styras av en gemensam överenskommelse mellan Region Kronoberg och Växjö
kommun. Växjö kommun och Region Kronoberg samarbetar inom
kulturområdet för att förena det småländska litterära arvet och
yttrandefrihetskampen idag. Verksamheten ska knyta samman dagens frågor om
yttrandefrihet i Växjö kommun och samtidigt fungera stödjande för frågorna i
Kronobergs län. Verksamheten följs upp via Kulturdatabasen,
verksamhetssamtal och kontinuerlig dialog med tjänstemannaorganisationen.


8.

Beslutsunderlag
Missiv Överenskommelse med Växjö kommun avseende det fria ordets hus
Överenskommelse_Det fria ordets hus
Kulturnämndens utlysning om lokal utveckling 2016
16RK619
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att avsätta 300 000 kr ur regionala utvecklingsmedel (kultur) till en utlysning i
enlighet med upprättat beslutsunderlag.
Sammanfattning
Att göra en särskild utlysning är ett sätt att stimulera insatser för att uppnå
regionala mål. Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025
poängterar att alla platser i Kronoberg måste utvecklas efter sina specifika
förutsättningar för att främja regional utveckling. Gröna Kronoberg likväl som
Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 lyfter värdet av invånarnas
delaktighet i den lokala och regionala utvecklingen. Likaså beskrivs i
kulturplanen angelägenheten i att stödja kommunernas möjligheter att ta del av
det regionala kulturutbudet. Syftet med Kulturnämndens utlysning om lokal
utveckling 2016 är att främja platsutveckling lokalt för att på så vis uppnå
regionala mål. Medlen riktar sig till det civila samhällets aktörer och
Utskriftsdatum: 2016-04-13
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genomförande ska ske i nära relation till invånarna på platsen. Exempel på
insatser kan vara att möjliggöra eget skapande, mottaga professionella
kulturproduktioner, tillhandahålla mötesplatser o dyl. Högsta belopp för ansökan
är 60 000 kr.


9.

Beslutsunderlag
Kulturnämndens utlysning om lokal utveckling 2016 - missiv
Kulturnämndens utlysning om lokal utveckling 2016
Studieförbundens redovisning och anslag 2016
16RK68
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att studieförbundens kvalitativa redovisning enbart görs i uppföljningssyfte i år
och inte ligger till grund för anslagsfördelning.
att erbjuda arbetsutskottet för Kronobergs läns bildningsförbund möjlighet att
lämna synpunkter på fördelningen av den del av anslaget som tidigare fördelades
efter kvalitativa kriterier.
att utse kulturnämndens ordförande att representera kulturnämnden i fortsatt
dialog med arbetsutskottet för Kronobergs läns bildningsförbund om en ny
överenskommelse.
Sammanfattning
Sedan 2007 har anslaget till regionalt verksamma studieförbund reglerats av ett
särskilt bidragssystem. Bidragssystemet har legat till grund för fördelning av
ramanslaget till studieförbunden med en kvantitativ och en kvalitativ del. Ett
flertal brister har konstaterats i bidragssystemets upplägg och Region
Kronobergs kulturnämnd har tidigare beslutat om en revidering av
bidragssystemet (§40/2015) för att skapa mer ändamålsenliga
samhandlingsformer. Kulturnämnden i sin verksamhetsplan även beslutat att
prioritera fördjupad dialog med studieförbunden under 2016, som en del i en
sektorsövergripande process kring att förbättra förutsättningarna för det civila
samhällets aktörer att delta i regionala utvecklingsprocesser (§72/2015). En
dialogprocess om en ny överenskommelse mellan studieförbunden och Region
Kronoberg pågår. Arbetsutskottet för Kronobergs läns bildningsförbund utgör
studieförbundens dialogpart i processen och från Region Kronoberg deltar
kulturnämndens ordförande samt tjänstepersoner från olika delar av avdelningen
för regional utveckling. Det pågående arbetet påverkar studieförbundens
redovisning av 2015 års verksamhet och årets fördelning av ramanslaget. Detta
motiverar en tillfällig anpassning av det tidigare bidragssystemet innan en ny
överenskommelse arbetats fram.
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10.

Beslutsunderlag
Studieförbundens redovisning och anslag 2016 - missiv
Information till studieförbunden angående redovisning och anslag 2016
Bidragssystem för Kronobergs studieförbund 2015

Återkoppling från möten och konferenser
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Mötesanteckningar finns tillgängliga i Netpublicator.
- Studieförbunden, 4 mars
- Patient- och handikapporganisationerna, HSN, 8 mars
- Sydostkultur, 10 mars
- Ljungbergmuseet, 15 mars
- Är kultur nyttigt?, 7 april
- Presidieöverläggning Växjö kommun, 11 april

11.

Inbjudningar till möten och konferenser
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta
att kulturnämndens samtliga ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta
på Vårforum 2016.
att utse kulturnämndens presidium att representera kulturnämnden vid Nationell
dialog med Kulturdepartementet i Stockholm 23-24 maj.
Sammanfattning
Inbjudningar finns tillgängliga på Netpublicator.
- ”När kultur är resans mål”, Regionförbundet i Kalmar län och Tillväxtverket,
Kalmar 17-18 maj
- Vårforum, Region Kronoberg, Växjö 18 maj
http://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/kurser-ochkonferenser/aktuella-kurser/varforum-2016/
- Nationell dialog, Kulturdepartementet, Stockholm 24 maj (förmöte regionerna
och SKL 23 maj)
Utskriftsdatum: 2016-04-13
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12.

Anmälningsärenden
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta
att notera anmälningsärendena till protokollet.
Sammanfattning
Nedanstående ärenden anmäls till kulturnämnden för kännedom. Handlingar
redovisas i särskild mapp i Netpublicator.

13.



Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöarbetets genomslag inom
kultursamverkansmodellen – Samverkan påverkar och otydlighet
motverkar



Myndigheten för kulturanalys, Kulturanalys 2016



Regeringens proposition (2015/16:132) Mer film till fler – en
sammanhållen filmpolitik

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendet i korthet
Följande delegationsbeslut redovisas för kulturnämnden.
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Delegeringsbeslut
 16RK21-1 nr 1/2016 Kulturverksamheter i vissa bostadsområden


16RK21-2 nr 2/2016 Ny museipolitik (SOU 2015:89)



16RK17-1 Delegationsbeslut nr 1-27/2016



16RK21-3 Nr 3/2016. Utse representant till Glasrikets arkiv och samlingar

Utskriftsdatum: 2016-04-13
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14.

Övriga ärenden
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK196
Handläggare: Lena Eriksson,
Datum: 2016-03-02

Kulturnämnden

Månadsrapport januari 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att Kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadsrapport januari 2016 samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari 2016 uppgår till -297 tkr, och kan främst
förklaras genom periodiseringsdifferenser. Budgeten är inte anpassad efter
verkligheten.
Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budget.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Månadsrapport januari 2016
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JANUARI 2016
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Resultat KN
Månad - JANUARI
Resultaträkning exkl
proj
(tkr)

Utfall ack

Budget
Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2016

Budgetavv

-153

-270

117

-1 988

-2 454

0,0

Driftstöd,utv medel

-4 467

-4 053

-414

-49 498

-49 507

0,0

Totalsumma

-4 620

-4 323

-297

-51 486

-51 961

0,0

Förvaltning

Kommentar: Prognosen är att budget ska följas. Underskottet på driftstöden beror på en felaktig
periodisering i budgeten.

Sjukfrånvaro KN (i procent av ordinarie arbetstid)
JAN - JAN 2016

Kulturstaben totalt

JAN - JAN 2015

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

1,8

1,8

0,0

Saknas

Kvinnor

Män

Kommentar: Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad och ligger betydligt lägre i jämförelse med Region
Kronoberg totalt. Anledningen till att jämförelse saknas från 2015 är att siffrorna har en månads
eftersläpning och i december 2014 fanns inte organisationen i sin nuvarande form.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK201
Handläggare: Lena Eriksson,
Datum: 2016-03-11

Kulturnämnden

Månadsrapport februari 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att Kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadsrapport februari 2016 samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för februari 2016 uppgår till 457 tkr. Egna medel är
ännu ej utnyttjade och även på förvaltningen visar man ett litet positivt resultat.
Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budget.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Månadsrapport februari 2016
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FEBRUARI 2016
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Resultat KN
Resultaträkning exkl
proj
(tkr)

Månad - FEBRUARI

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2016

Budgetavv

Utfall ack

Differens

-339

-492

153

-2 033

-2 454

0,0

Driftstöd,utv medel

-7 802

-8 105

304

-50 786

-49 507

0,0

Totalsumma

-8 140

-8 597

457

-52 819

-51 961

0,0

Förvaltning

Kommentar: Prognosen är att budget ska följas. Egna medel är ej utnyttjade ännu och ej heller
periodiserade.

Sjukfrånvaro KN (i procent av ordinarie arbetstid)
JAN - FEBRUARI 2016

Kulturstaben totalt

JAN - FEBRUARI 2015

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

2,0

2,0

0,0

5,6

5,6

0,0

Kommentar: Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad och ligger betydligt lägre i jämförelse med Region
Kronoberg totalt. Det är svårt att få bra och rättvisa jämförelsesiffror eftersom avdelningen består av så
få medarbetare. Sjukfrånvaron har gått ner jämfört med föregående år samma period då man hade en
långtidssjukskrivning.

1
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Det fria ordets hus – överenskommelse med Växjö
kommun 15RK1929
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1929
Handläggare: Emelie Johansson
Datum: 2016-03-14

Kulturnämnden

Det fria ordets hus – överenskommelse med Växjö
kommun

Förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse med Växjö kommun kring Det fria
ordets hus.

Sammanfattning
2013-2015 har utvecklingsprojektet Kronoberg utvecklar en plattform för det fria ordet
drivits med medel från Region Kronoberg och Statens kulturråd. Projektet har
inneburit en medfinansiering av Växjö kommuns satsning på Det fria ordets hus
som invigdes sommaren 2014. Projektet avslutades 31 december 2015.
Vid Kulturnämndens sista sammanträde 2015 beslutades att 300 000 kr av de
regionala utvecklingsmedlen för kultur öronmärktes för fortsatt samverkan med
Växjö kommun kring Det fria ordets hus, se dnr 15RK1229. Medlen ska styras av
en gemensam överenskommelse mellan Region Kronoberg och Växjö kommun.
Växjö kommun och Region Kronoberg samarbetar inom kulturområdet för att
förena det småländska litterära arvet och yttrandefrihetskampen idag.
Verksamheten ska knyta samman dagens frågor om yttrandefrihet i Växjö
kommun och samtidigt fungera stödjande för frågorna i Kronobergs län.
Verksamheten följs upp via Kulturdatabasen, verksamhetssamtal och kontinuerlig
dialog med tjänstemannaorganisationen.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Överenskommelse - Det fria ordets hus
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Överenskommelse mellan Växjö kommun och Region
Kronoberg kring Det fria ordets hus
1. Inledning
Växjö kommun och Region Kronoberg samarbetar inom kulturområdet för att
förena det småländska litterära arvet och yttrandefrihetskampen idag.
Verksamheten ska knyta samman dagens frågor om yttrandefrihet i Växjö
kommun och samtidigt fungera stödjande för frågorna i Kronobergs län.
Överenskommelsen grundas på:





Gällande Kultur- och fritidspolitiska utgångspunkter i internbudget för
Växjö kommun
Gällande Strategi för Det fria ordets hus för Växjö kommun
Gällande Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län
Gällande Regional kulturplan för Kronobergs län

2. Det fria ordets hus grunduppdrag
Inom Det fria ordets hus finns verksamhetsutvecklare vars huvuduppgifter är att
stärka det fria ordet genom arbete med:




Yttrandefrihet
Det litterära arvet i Kronobergs län
Det egna uttrycket

Då fältet är brett avgränsas det med följande prioriteringar:



Invånarens fria ord - exempelvis aktuella händelser och aktuell debatt.
Det konstnärliga fria ordet - exempelvis kritik, bildning och censur. Här
finns ett särskilt uppdrag mot det litterära fria ordet/det skrivna ordet
såsom exempelvis regionens litterära arv, översättande, skrivande och
muntligt berättande. Här ingår även kortare residens.
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Medias fria ord - exempelvis pressfrihetsfrågor nationellt och
internationellt, journalisters villkor och källskydd.

I samverkan med andra aktörer ska Det fria ordets hus:









Behandla frågor om yttrandefrihet genom pedagogisk verksamhet
Ha en öppen programverksamhet
Samordna arbetet med Växjö som fristad för förföljda kulturskapare
Erbjuda rum för föreningar, organisationer och kulturverksamheter för att
uppmuntra till arbete inom det fria ordets område
Utveckla och tillgängliggöra kunskap om det litterära arvet i regionen
Vara en del av den regionala kulturella infrastrukturen i Kronoberg
Ha en utgångspunkt i Växjö kommun men även föra upp frågorna
regionalt genom lokala samarbetspartners
Upprätthålla internationella kontakter, inte minst kring
fristadsprogrammet, ICORN och PEN

Om Det fria ordets hus ska anordna sådant som konstutställningar, teater-och
musikevenemang där specialistkunskap finns hos en annan aktör ska detta göras i
samråd med denne specialistaktör.
Den lokala och regionala politiska nivån arbetar enligt principen om armlängds
avstånd. Principen bygger på konstens möjligheter att uttrycka sig fritt, vilket är en
förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Mer konkret så innebär principen om
armlängds avstånd att den politiska nivån beslutar om mål och riktlinjer samt
lägger fast ekonomiska ramar, men överlåter konstnärliga och andra kvalitativa
bedömningar till sakkunniga, i form av ämnesexperter och konstnärliga ledare.
Det fria ordets hus arbete ska kvalitetssäkras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I de
årliga verksamhetssamtalen (se avsnitt 3. Styrning, uppföljning och utvärdering)
ska ett resonemang föras kring genomförd verksamhet med utgångspunkt i hur
insatserna kan antas ha påverkat människor och miljö. Horisontella perspektiv
som särskilt ska beaktas i uppföljningen är:





Barn och unga
Jämställdhet
Mångfald
Tillgänglighet

3. Styrning, uppföljning och utvärdering
Verksamhetsutvecklarna ska planera, genomföra och följa upp sin verksamhet i
enlighet med denna överenskommelse, Växjö kommuns Kultur- och
fritidspolitiska utgångspunkter i internbudgeten och Regional Kulturplan för
Kronobergs län.
Växjö kommun är arbetsgivare med formellt ekonomiskt, juridiskt och
administrativt ansvar för tjänsten. Verksamhetsutvecklarna har verksamhetsansvar
avseende rapportering och attesträtt samt eget kostnadsställe inom Växjö
kommuns ekonomisystem. Rapportering sker till ansvariga tjänstepersoner för
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Det fria ordets hus två gånger per år genom en referensgrupp. Ordinarie
kommunal uppföljning sker enligt gängse former.
Kvalitativ och kvantitativ uppföljning sker årligen till Region Kronoberg via
Kulturdatabasen. I kvartal tre bjuds Det fria ordets hus in till ett
verksamhetssamtal under ett av Växjö kommuns och Region Kronobergs
presidieöverläggningar för kulturfrågor.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och eventuell revisionsberättelse
för det avslutade verksamhetsåret samt ett utkast av verksamhetsplan för
kommande år ska vara Region Kronoberg tillhanda 31 mars via Kulturdatabasen.
4. Finansiering
Det fria ordets hus finansieras genom:



Kommunal finansiering från Växjö kommun
Regionalt driftstöd1 från Region Kronoberg

Storleken på anslagen beslutas av respektive organisation. 2016 uppgår det
regionala stödet till 300 000 kr och det kommunala stödet till 1 500 000 kr. De
regionala medlen utbetalas två gånger per år, i mars och september.
Utöver denna överenskommelse kan Det fria ordets hus ta uppdrag och driva
projekt med andra parter. Den verksamheten ska vara självfinansierad. Det
innebär att verksamheten också kan finansieras genom:



Projektmedel och utvecklingsbidrag
Egenfinansierad verksamhet

5. Avtalslängd och övriga villkor
Överenskommelsen ska godkännas av respektive nämnd och gäller från och med
dokumentets undertecknande. Överenskommelsen är långsiktig och gäller
tillsvidare samt följs upp av parterna inför ny kulturplaneperiod vart tredje år med
möjlighet till revidering. Om förutsättningarna för överenskommelsen ändras av
någon anledning skall parterna snarast informera varandra om detta. Uppsägning
av överenskommelsen kan ske på minst en parts begäran och då skriftligen minst
12 månader före årsskiftet.2
Om någon av huvudmännen under verksamhetsperioden önskar få hela eller delar
av Det fria ordets hus verksamhet belyst ska verksamhetsutvecklarna samt Växjö
kommun svara för att de uppgifter som efterfrågas tas fram.

1
2

I dagsläget består finansieringen av projektstöd.
I dagsläget finns enbart finansiering för år 2016 från Region Kronobergs kulturnämnd.
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6. Underskrift
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna
erhåller varsitt.

________________________

_________________________

Ort och datum

Ort och datum

_________________________
Eva Johansson
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Växjö kommun

_________________________
Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande
Region Kronoberg

22

Sida 4 av 4

8
Kulturnämndens utlysning om lokal utveckling 2016
16RK619
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK619
Handläggare: Emelie Johansson
Datum: 2016-04-11

Kulturnämnden

Kulturnämndens utlysning om lokal utveckling 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
Att avsätta 300 000 kr ur Regionala utvecklingsmedel (kultur) till en utlysning i
enlighet med upprättat beslutsunderlag.

Sammanfattning
Att göra en särskild utlysning är ett sätt att stimulera insatser för att uppnå
regionala mål. Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 poängterar
att alla platser i Kronoberg måste utvecklas efter sina specifika förutsättningar för
att främja regional utveckling. Gröna Kronoberg likväl som Regional kulturplan för
Kronobergs län 2015-2017 lyfter värdet av invånarnas delaktighet i den lokala och
regionala utvecklingen. Likaså beskrivs i kulturplanen angelägenheten i att stödja
kommunernas möjligheter att ta del av det regionala kulturutbudet. Syftet med
Kulturnämndens utlysning om lokal utveckling 2016 är att främja platsutveckling
lokalt för att på så vis uppnå regionala mål.
Medlen riktar sig till det civila samhällets aktörer och genomförande ska ske i nära
relation till invånarna på platsen. Exempel på insatser kan vara att möjliggöra eget
skapande, mottaga professionella kulturproduktioner, tillhandahålla mötesplatser o
dyl. Högsta belopp för ansökan är 60 000 kr.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Kulturnämndens utlysning om lokal utveckling 2016
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK619
Handläggare: Emelie Johansson
Datum: 2016-04-11

Kulturnämndens utlysning om lokal utveckling 2016
Gröna Kronoberg 2025 poängterar att alla platser i Kronoberg måste utvecklas efter
sina specifika förutsättningar för att främja regional utveckling. En plats behöver
finna sin unicitet och inriktning i relation till omgivande geografi. Gröna Kronoberg
2025 lyfter vidare att invånare önskar känna sig välkomna och delaktiga var de än
bor och framhäver vikten av att involvera invånarna i den lokala
samhällsutvecklingen. Även i Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 lyfts
värdet av invånarnas delaktighet i den lokala och regionala utvecklingen. Likaså
beskrivs angelägenheten i att stödja kommunernas möjligheter att ta del av det
regionala kulturutbudet. Av denna anledning har Region Kronobergs
kulturnämnd avsatt 300 000 kr för att möjliggöra lokal utveckling i länet.
Medel kan sökas av det civila samhällets aktörer och genomförande ska ske i nära
relation till invånarna på platsen. Ansökan i form av förslag och budget görs
senast den 31 maj 2016 till ruprojekt@kronoberg.se. Märk ansökan 16RK619.
Insatserna ska genomföras senast den 31 december 2016 och återrapporteras i
januari 2017. Exempel på insatser kan vara att möjliggöra eget skapande, mottaga
professionella kulturproduktioner, tillhandahålla mötesplatser o dyl. Medlen kan
användas som medfinansiering för större projekt. Högsta belopp för ansökan är
60 000 kr.
Insatserna ska bidra till genomförande av Målområde 1 i Gröna Kronoberg 2025: Vi
växer i öppna och hållbara livsmiljöer samt Prioritering 3 i Regional kulturplan för
Kronoberg 2015-2017: Öka samhandling mellan politikområden.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2016-04-13
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Studieförbundens redovisning och anslag 2016 16RK68
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK68
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2016-03-21

Kulturnämnden

Studieförbundens redovisning och anslag 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att studieförbundens kvalitativa redovisning enbart görs i uppföljningssyfte i år
och inte ligger till grund för anslagsfördelning
att erbjuda arbetsutskottet för Kronobergs läns bildningsförbund möjlighet att
lämna synpunkter på fördelningen av den del av anslaget som tidigare fördelades
efter kvalitativa kriterier
att utse kulturnämndens ordförande att representera kulturnämnden i fortsatt
dialog med arbetsutskottet för Kronobergs läns bildningsförbund om en ny
överenskommelse

Sammanfattning
Sedan 2007 har anslaget till regionalt verksamma studieförbund reglerats av ett
särskilt bidragssystem. Bidragssystemet har legat till grund för fördelning av
ramanslaget till studieförbunden med en kvantitativ och en kvalitativ del.
Ett flertal brister har konstaterats i bidragssystemets upplägg och Region
Kronobergs kulturnämnd har tidigare beslutat om en revidering av bidragssystemet
(§40/2015) för att skapa mer ändamålsenliga samhandlingsformer.
Kulturnämnden i sin verksamhetsplan även beslutat att prioritera fördjupad dialog
med studieförbunden under 2016, som en del i en sektorsövergripande process
kring att förbättra förutsättningarna för det civila samhällets aktörer att delta i
regionala utvecklingsprocesser (§72/2015).
En dialogprocess om en ny överenskommelse mellan studieförbunden och Region
Kronoberg pågår. Arbetsutskottet för Kronobergs läns bildningsförbund utgör
studieförbundens dialogpart i processen och från Region Kronoberg deltar
kulturnämndens ordförande samt tjänstepersoner från olika delar av avdelningen
för regional utveckling.
Det pågående arbetet påverkar studieförbundens redovisning av 2015 års
verksamhet och årets fördelning av ramanslaget. Detta motiverar en tillfällig
anpassning av det tidigare bidragssystemet innan en ny överenskommelse arbetats
fram.
Sida 1 av 2

27

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK68
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2016-03-21

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Information till studieförbunden angående redovisning och anslag
2016
Bidragssystem för Kronoberg studieförbund
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Datum: 2016-03-21
Dnr: 16RK68
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling

Till studieförbunden i Kronobergs län

Information till studieförbunden angående
redovisning och anslag 2016
Region Kronobergs anslag till regionalt verksamma studieförbund
Region Kronobergs kulturnämnd fördelar årligen anslag till regionalt verksamma
studieförbund. Ramanslaget för 2016 beslutades i samband med kulturnämndens
budget (§72/2015) till 6 969 734 kronor, en uppräkning med 2,99% jämfört med
föregående år.
Syftet med statens stöd till folkbildningen1 är att:





stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka
sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället, och
bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Syftet med Region Kronobergs stöd är, utöver de nationella målen, att:


studieförbundens verksamhet ska bidra till att förverkliga målen i Gröna
Kronoberg 2025 och dess understrategier.2

Dialog om ny överenskommelse pågår
Sedan 2007 har anslaget till regionalt verksamma studieförbund reglerats av ett
särskilt bidragssystem.3 Bidragssystemet har legat till grund för fördelning av
ramanslaget till studieförbunden med utgångspunkt i en kvantitativ och en
kvalitativ del.

1

Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen
Studieförbunden bidrar genom sin verksamhet till att uppfylla målsättningar i understrategier som
exempelvis regional kulturplan, folkhälsopolicy och kompetensförsörjningsstrategi. Läs mer på
www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/
3 Se bilaga Bidragssystem för Kronobergs studieförbund
2

Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
352 31 Växjö

Telefon
0470-58 80 00
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Datum: 2016-03-21
Dnr: 16RK68
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling

Region Kronobergs kulturnämnd har beslutat om en revidering av bidragssystemet
(§40/2015) för att skapa mer ändamålsenliga samhandlingsformer. Kulturnämnden
har lyft fram fördjupad dialog med studieförbunden som en prioriterad aktivitet i
nämndens verksamhetsplan för 2016 (§72/2015). Aktiviteten är en del i en
sektorsövergripande process kring att förbättra förutsättningarna för det civila
samhällets aktörer att delta i regionala utvecklingsprocesser. Att utveckla dialogen
och förtydliga Region Kronobergs relation till det civila samhället är ett steg i
arbetet där studieförbunden utgör en central del.
I den dialogprocess som pågår kring en ny överenskommelse mellan Region
Kronoberg och studieförbunden utgör arbetsutskottet för Kronobergs läns
bildningsförbund studieförbundens dialogpart. Från Region Kronoberg deltar
kulturnämndens ordförande, regional utvecklingsdirektör samt tjänstepersoner
från olika delar av avdelningen för regional utveckling.
Redovisning av 2015 års verksamhet
Det pågående arbetet med en ny överenskommelse mellan studieförbunden och
Region Kronoberg påverkar studieförbundens redovisning av 2015 års verksamhet
och årets fördelning av ramanslag till studieförbunden.
Studieförbunden ska i vanlig ordning inkomma med verksamhets- och
revisionsberättelse för föregående år senast 31 maj. Verksamhetsberättelserna ska
vara kopplade till Kronobergs län och det ska framgå i redovisningen hur anslaget
använts. Se bilagan Bidragssystem för Kronobergs studieförbund för ytterligare
information om vad som ska ingå i redovisningen, men observera nedanstående
information avseende den kvalitativa redovisningen.
Kulturnämnden har beslutat (§xx/2016) att den kvalitativa redovisning som
studieförbunden gör av 2015 års verksamhet inte ska vara bidragsgrundande vid
årets anslagsfördelning. Det innebär att studieförbundens kvalitativa redovisning
endast görs i uppföljningssyfte och som grund för dialog.
Kulturnämnden har även beslutat att arbetsutskottet för Kronobergs läns
bildningsförbund, inför kulturnämndens beslut om årets fördelning,4 ska erbjudas
möjlighet att lämna synpunkter på fördelningen av den del av anslaget som tidigare
fördelades efter kvalitativa kriterier.
Med vänlig hälsning

4

Kulturnämnden fattar beslut om årets fördelning av anslag till studieförbunden vid sammanträde
17 juni

Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
352 31 Växjö

Telefon
0470-58 80 00
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Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
352 31 Växjö

Telefon
0470-58 80 00
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Beslutad: 2007-11-19
Senast reviderad: 2015-03-27
Dnr: 15RK476

Bidragssystem för Kronobergs studieförbund
Villkor





Studieförbundet ska vara godkänt av Folkbildningsrådet för statsbidrag
Studieförbundet ska bedriva verksamhet om minst 100 studiecirkeltimmar
i minst fyra av länets kommuner
Anslaget utgår till regional verksamhet i Kronobergs län
Studieförbundet ska ha ett kontor i Kronobergs län

Studieförbund kan få undantag från kravet på verksamhet om minst 100
studiecirkeltimmar i minst fyra av länets kommuner under ett år. Når man efter
detta år inte upp till kravet är man inte kvalificerad för regionalt bidrag.
Med regional verksamhet åsyftas studieförbundets styrnings- och
utvecklingsarbete på regional nivå genom:




utbildning av cirkelledare, förtroendevalda och personal inom den egna
organisationen och medlemsorganisationerna
utvärderings- och uppföljningsverksamhet
samordning av kulturverksamheten genom exempelvis turnéer, ledning av
större projekt, utställningar och handledning

Andra regionala uppgifter är bildnings- och kulturverksamhet i samarbete med
respektive medlemsorganisation och i enlighet med respektive förbunds profil
samt arbete med framtids- och omvärldsanalyser.
Mål
Syftet med statens stöd till studieförbunden är att:





bidra till att stärka demokratin och samhällsengagemanget
göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation
höja utbildningsnivån
bredda engagemanget för kulturen
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Syftet med Region Kronobergs stöd till regionalt verksamma studieförbund är,
utöver de nationella målen, att:


studieförbundens verksamhet ska bidra till att förverkliga målen i den
regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Regional kulturplan för
Kronobergs län 2015-2017.

Modell för beräkning av anslag
75 % av det totala anslaget till studieförbunden fördelas utifrån kvantitativa
kriterier


Hur stor spridning varje studieförbund har i länet verksamhetstimmarnas1 spridning i länet. Verksamhetstimmar inkluderar
all verksamhet som ett studieförbund gör – studiecirklar, kulturprogram
och annan folkbildningsverksamhet.

25 % av anslaget fördelas utifrån kvalitativa kriterier




Hur det strategiska arbetet på regional nivå bedrivs gällande uppföljning,
utvärdering/analys och utveckling.
Hur studieförbundens verksamhet bidrar till prioriterat utvecklingsarbete i
Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 (se s. 38-44), med
exempel på länsintressant arbete inom studieförbundets profil.
Hur verksamheten bedrivs i förhållande till horisontella perspektiv i
Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 (se s. 6-10): barn och
unga, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

Studieförbunden ska inkomma med verksamhets- och revisionsberättelse för
föregående år. Verksamhetsberättelserna ska vara kopplade till länet och det ska
framgå i redovisningen vad anslaget från dåvarande Regionförbundet södra
Småland använts till.
För att det inte ska bli för stora skiftningar i nivån på bidraget är varje
studieförbund garanterat att inte få mindre än 70 % av genomsnittet för de två
senaste årens regionala stöd, förutsatt att detta ryms inom aktuell budgetram.

Beräkning av verksamhetstimmar ska ske efter Folkbildningsrådets värdering av
verksamhetsformerna studietimmar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet
1
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