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1.

Justering av protokoll

2.

Fastställande av dagordning

3.

Månadsrapport för kulturnämnden juli 2016
16RK1544
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadsrapport juli 2016 samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet t o m juli 2016 uppgår till +0,6 milj kr. På
förvaltningen visar man ett litet positivt resultat pga en föräldraledighet.
Kostnaderna är inte upparbetade i takt med budgeten. Prognosen för helåret är
att resultatet ska följa budget.



4.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Månadsrapport juli KN
Månadssammandrag KN juli16
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
augusti 2016 16RK1815
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2016
samt att överlämna den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet t o m augusti 2016 uppgår till 580 tkr. Överskottet är
genererat på förvaltningen och beror på en föräldraledighet. Prognosen för
helåret är ett positivt resultat på 200 tkr.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Verksamhetsberättelse augusti 2016 KN
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5.

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2016
Verksamhetsplan 2017 för kulturnämnden 16RK1755
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan för kulturnämnden 2017.
att godkänna fördelning av kulturnämndens budgetram 2017.
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 2017 föreslås kulturnämnden besluta om en fördelning av
nämndens budgetram 2017.






6.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Verksamhetsplan 2017 KN
Kulturnämndens verksamhetsplan 2017
Fördelning av kulturnämndens budgetram 2017
Bilaga 1. Översikt kulturnämndens rambudget 2017
Bilaga 2. Tabell över fördelning av Kulturnämndens rambudget 2017
Processplan för revidering av Regional kulturplan
för Kronobergs län inför 2018-2020 16RK1603
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna Processplan för revidering av Regional kulturplan för Kronobergs
län inför 2018-2020.
Sammanfattning
Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 (beslutad av
landstingsfullmäktige 2014-11-25 och regionfullmäktige 2014-11-12) upphör att
gälla vid 2017 års utgång. Nuvarande plan ska revideras inför kommande
planperiod 2018-2020. Processplanen är Kulturnämndens uppdrag till
verksamheten och beskriver tillvägagångssätt för revideringen. Den regionala
kulturplanen för Kronobergs län är styrdokument för det kulturpolitiska
området på regional nivå och en understrategi till länets regionala
utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025. Kulturplanen omfattar hela det
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regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som
finansieras med statliga medel. Kulturplanen innebär kulturpolitiska vägval som
pekar ut prioriterat utvecklingsarbete för de tre åren planen gäller. I
processplanen ingår bland annat principer för revidering av kulturplanen samt
beskrivning av organisation, dialoger och tidplan för processen.


7.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Processplan för revidering av Regional kulturplan för Kronobergs län inför
2018-2020
Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018-2020
Positionspapper för Regionsamverkan Sydsveriges
kulturutskott 16RK914
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att som underlag för beslut i presidiet välja ut ett antal kulturpolitiska
prioriteringar från Region Kronoberg till ett positionspapper för
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott. Underlaget formuleras i samband
med diskussion på kulturnämnden.
Sammanfattning
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste
regioner. Regionsamverkan Sydsverige arbetar för långsiktigt hållbar utveckling
för Sydsverige inom områdena regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik,
kultur samt hälso- och sjukvård. Till respektive område finns ett politiskt utskott
och en tjänstemannagrupp. Till kulturutskottet för Regionsamverkan Sydsverige
har Ragnar Lindberg och Pernilla Sjöberg utsetts att representera Region
Kronoberg. Kulturutskottet har beslutat om en gemensam handlingsplan för sitt
arbete. Utöver handlingsplaner så har styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige
även rekommenderat alla utskott att ta fram positionspapper för att skapa en
tydlighet kring alla utskotts ambitioner, vilja och fokus. Vid senaste mötet med
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott (15 september) beslutades att
respektive region på hemmaplan väljer ut tre kulturpolitiska prioriteringar som
kan ligga till grund för ett positionspapper för Regionsamverkan Sydsveriges
kulturutskott. Som underlag för diskussion i kulturnämnden finns den
handlingsplan som Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott beslutat om samt
det positionspapper som Regionsamverkan Sydsveriges utskott för infrastrukur
har arbetat fram: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige – Positionspapper
infrastruktur och transport 2016.





Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Positionspapper för Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
Handlingsplan Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
Positionspapper infrastruktur och transport
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8.

Förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2017
16RK1602
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att uppdra åt kulturnämndens presidium att besluta om förhandlingsframställan
till Kulturrådet inför 2017 med utgångspunkt i kulturnämndens budget och
verksamhetsplan
Sammanfattning
Mot bakgrund av de regionala kulturplanerna fattar styrelsen för Statens
kulturråd beslut om kommande års fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet (förordning 2010:2012). Inför beslutet har alla regioner som
ingår i den statliga kultursamverkansmodellen möjlighet att i november årligen
inkomma med revideringar av sina regionala kulturplaner. Kronobergs län har
inte skickat in årliga revideringar av den regionala kulturplanen, utan istället
formulerat en förhandlingsframställan till Statens kulturråd inför beslut om
fördelning. I förhandlingsframställan till Statens kulturråd beskrivs de regionala
förutsättningarna och målsättningarna på kulturområdet i Kronoberg, 2017 års
prioriteringar samt de behov av utökad statlig fördelning som finns för att kunna
genomföra prioriteringarna.


9.

Beslutsunderlag
Förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2017
Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till
regional kulturverksamhet 2017 16RK1601
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional
kulturverksamhet 2017
Sammanfattning
Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen. I
länet är det Region Kronoberg som ansvarar för administration och fördelning
av medel enligt förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet. 2016 års fördelning av statsbidrag till Kronobergs län
omfattade totalt 33 700 000 kronor. Av reglementet för kulturnämnden framgår
att det ingår i nämndens uppgifter att fördela dessa medel i enlighet med
regionstyrelsens anvisningar. För att det statliga anslaget ska kunna utbetalas till
berörda verksamheter i kultursamverkansmodellen i enlighet med Region
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Kronobergs ordinarie utbetalningsrutiner antar kulturnämnden i förhand
fördelningsprinciper för det statliga bidraget kommande år.




10.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet
2017
Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2017
§203 RS Anvisningar om fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional
kulturverksamhet 2017
Åtgärder för tillgänglighetsanpassning 16RK1785
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att avsätta 300 000 kr ur regionala utvecklingsmedel (kultur) till åtgärder för
tillgänglighetsanpassning i enlighet med upprättat beslutsunderlag.
Sammanfattning
Från och med 2017 ansvarar respektive region för att statsbidrag inom
kultursamverkansmodellen fördelas till verksamheter som uppfyller delmålen i
arbetet med att förverkliga funktionshinderpolitikens mål. Det innebär att
verksamheterna inom kultursamverkansmodellen ska ha tillgängliga webbplatser,
information om tillgänglighet på webb och sociala medier samt ha åtgärdat
enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler. Av denna anledning har Region
Kronobergs kulturnämnd avsatt 300 000 kr för att stödja verksamheterna inom
kultursamverkansmodellen att tillgängliggöra sin verksamhet. Förutom att uppnå
grundkraven i delmålen av funktionshinderspolitiken kan stöd sökas för att
ytterligare förbättra tillgängligheten i verksamheterna. Exempel på insatser kan
vara att anlita en tillgänglighetskonsult, tillgänglighetsanpassa sin webbplats,
åtgärda höga trösklar eller dålig belysning, kontrastmarkera ytor eller skylta en
lokal.



11.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Åtgärder för tillgänglighetsanpassning
Åtgärder för tillgänglighetsanpassning
Kulturpris och stipendier 2016 16RK51
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att utnämna NN till årets kulturpristagare.
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att utnämna NN till årets kreativa entreprenör inom kulturområdet.
att utnämna NN till årets bubblare.
att utnämna NN till mottagare av årets arbetsstipendium.
att utnämna NN till mottagare av årets ungdomsstipendium.
(Namn presenteras vid kulturnämndens sammanträde)
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 medborgarperspektiven och prioriteringarna i Regional
kulturplan för Kronobergs län. Priserna delas ut vid regionfullmäktiges sista
sammanträde för året med undantag för Årets kreativa entreprenör inom
kulturområdet som delas ut på Innovationsdagen den 26 oktober, om möjlighet
finns.


12.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Kulturpriser och stipendier 2016
Kulturpriser och stipendier i Kronobergs län 2015-2017
Svar på motion – Involvera frivilligorganisationerna i
integrationsarbetet med nyanlända 16RK1183
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslås att kulturnämnden rekommenderar
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Eva Johnsson (KD), Bengt Germundsson (KD) och Anna Zelvin (KD) har i en
motion föreslagit regionfullmäktige att inrätta kulturstipendium för att
uppmuntra kultur- och idrottsföreningar att bidra till integrationsprocessen av
nyanlända. I motionen föreslås att stipendiet kan finansieras genom det
statsbidrag som Region Kronoberg tilldelats 2016 för ökade kostnader för
flyktingmottagandet. Motionen har följande yrkanden: att Region Kronoberg
avsätter 1 miljon kronor till kulturstipendium. att kulturnämnden får i uppdrag
att utforma ett regelverk som innebär att kultur- och idrottsföreningar kan
ansöka om bidrag till integrationsprojekt där svenskar och nya medborgare ges
möjlighet att träffas och umgås genom gemensamma aktiviteter. I svar på
motionen konstateras att föreslagna insatser överensstämmer väl med den
regionala kulturplanen 2015-2017 och redan pågående utvecklingsarbete. Med
anledning av det föreslås att besvara motionen. Föreslagna insatser genomförs
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redan idag genom befintliga kulturstipendier som är sökbara samt genom
studieförbundens ordinarie verksamhet.


13.

Beslutsunderlag
Svar på motion - Involvera frivilligorganisationerna i integrationsarbetet för nyanlända
Motion gällande Involvera frivilligorganisationer i integrationsarbetet med nyanlända
Svar på skrivelse Låt människor få se den konst de
äger från Lennart Adell Kind 16RK1412
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse till Lennart Adell Kind.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lennart Adell Kind. I
skrivelsen föreslås att regionens konstsamling ska tillgängliggöras för invånarna
genom att undersöka möjligheten att skapa dels en webbkatalog med regionens
konstnärliga verk med fotografi av verket samt med information om verk,
konstnär och placering och dels utställningslokaler vid Ljungby och Växjö
sjukhus där regionens lösa konst från avdelningar och magasin visas. Region
Kronobergs konst ska enligt förslag till Plan för konstnärlig gestaltning inom
Region Kronoberg skapa en god miljö som utgår från patienter, besökare och
personals behov. Eventuella förändringar i hanteringen av samlingen måste i
första hand beakta de primära målgruppernas intressen. Den grundläggande
tanken med skrivelsen, att tillgängliggöra den gemensamt finansierade kulturen
till invånarna, är positiv. Dock kräver framtagandet av en extern webbkatalog
mycket resurser och i dagsläget är andra insatser mer prioriterade. Att flytta
utplacerade verk ut från avdelningarna ligger inte i den primära målgruppens
intresse då exempelvis en patient vid sitt besök på en avdelning inte skulle möta
en genomtänkt miljö med konstnärlig gestaltning utan en tom yta. Att däremot
tillgängliggöra den magasinerade konsten genom tillfälliga utställningar skulle
innebära ökad tillgänglighet utan att försämra för de primära målgrupperna. Det
finns möjlighet för andra verksamheter att låna magasinerad konst för tillfälliga
utställningar. Av denna anledning görs inga ytterligare insatser på området.




14.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på skrivelse - Låt människor få se den konst de äger
Svar på skrivelse - Låt människor få se den konst de äger
Låt människor få se den konst de äger, skrivelse till Kulturnämnden
Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal
samt utfärdande av ägardirektiv för Regionteatern
Blekinge Kronoberg 16RK1058
Utskriftsdatum: 2016-10-07
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Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden rekommenderar
regionstyrelsen rekommendera fullmäktige
att godkänna revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt upprätta
ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Sammanfattning
Regionteatern Blekinge Kronoberg inkom i april 2015 med en hemställan om ett
förändrat grunduppdrag med anledning av det utvecklingsarbete kring
professionell dans som bolaget drivit sedan 2012 på gemensamt uppdrag av de
tre ägarna. Vid gemensamt ägarsamråd mellan ägarna beslutades i oktober 2015
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till ett förändrat grunduppdrag till
Regionteatern Blekinge Kronoberg och i samband med det se över
bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. Förslaget till nya styrdokument
för bolaget har arbetats fram gemensamt av kulturförvaltningen hos respektive
ägare. Förslaget utgår från Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg.
Förtroendevalda med kulturansvar har stämt av underlaget vid särskilda
ägaröverläggningar i april och maj 2016. Förslaget har även diskuterats vid
formellt ägarsamråd mellan ägarna i september 2016. Ägarsamrådet beslutade att
rekommendera respektive fullmäktige att godkänna de nya styrdokumenten för
bolaget.






15.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av
ägardirektiv för Regionteatern Blekinge Kronoberg
Hemställan till ägarna av Regionteatern Blekinge Kronoberg om förändrat uppdrag
Förslag på reviderad bolagsordning RBK
Förslag på reviderat aktieägaravtal RBK
Förslag på nya ägardirektiv RBK

Återkoppling från möten och konferenser
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Mötesanteckningar finns tillgängliga i Netpublicator


Återkoppling bolagsuppdrag



Kommunalt forum kultur, 9 september
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Nya Småland, 9 september



Regionsamverkan Sydsverige, 15 september



Smålandsoperan, 27 september

 Verksamhetssamtal 2016
o Reaktor Sydost och Dans i Sydost, 15 september
o Studieförbunden, 19 september
o Verksamheter utanför kultursamverkansmodellen, 5-6 oktober
o Verksamheter i kultursamverkansmodellen, 12 oktober

16.

Inbjudningar till möten och konferenser
Sammanfattning
Inbjudningar finns tillgängliga i Netpublicator.


17.

Kompletterande verksamhetssamtal 2016 (Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg, Berättarnätet Kronoberg, Fria ordets hus)

Anmälningsärenden
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Nedanstående ärenden anmäls till kulturnämnden för kännedom. Handlingar
redovisas i särskild mapp i Netpublicator.


Sammanträdesdatum 2017 (från RF)



Litteratur och litteraturskapande i Blekinge och Kronoberg. Kartläggning
av nuläget. Förslag på hur regionen kan stötta litteraturen som
konstform. Utredning gjord på uppdrag av Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg av Camilla Carnmo våren 2016.
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18.

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendet i korthet
Kulturnämnden har överlämnat beslutsrätten i vissa ärenden till kulturnämndens
ordförande eller 1:e vice ordförande samt tjänstepersoner enligt en fastställd
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till
kulturnämnden vid närmast följande sammanträde.
Följande delegationsbeslut fattade av kulturnämndens ordförande anmäles:
- Svar till Smålandsoperan
- Kulturrådets råd
Följande delegationsbeslut fattade av regional utvecklingsdirektör anmäles:
- Lokal utlysning
- Berättarnätet
- Blända
- Regionsamverkan Sydsverige utvecklar dansområdet i södra Sverige
Förslag till beslut
Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Delegeringsbeslut
 16RK21-4 Nr 4/2016. Svara på brev från Smålandsoperan AB angående regionalt
bidrag

19.



16RK21-5 Nr 5/2015. Att lämna synpunkter till Kulturrådet avseende råd för
regionala kulturplaner



16RK7-19 Regional utvecklingsdirektörsbeslut nr 54/2016. Resursfördelning
(16RK1655)



16RK7-20 Regional utvecklingsdirektörsbeslut nr 55/2016. Resursfördelning
(16RK311)

Övriga ärenden
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Månadsrapport för kulturnämnden juli 2016 16RK1544
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1544
Handläggare: Lena Eriksson,
Datum: 2016-08-15

Kulturnämnden

Månadsrapport juli 2016

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

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet t o m juli 2016 uppgår till +0,6 milj kr. På
förvaltningen visar man ett litet positivt resultat pga en föräldraledighet.
Kostnaderna är inte upparbetade i takt med budgeten.
Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budget.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Månadsrapport juli 2016

Sida 1 av 1

14

JULI 2016

0
15

Resultat KN
Resultaträkning exkl
proj
(tkr)

Månad – JULI (ack)

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2016

Budgetavv

Utfall ack

Differens

-1 120

-1 630

509

-2 033

-2 767

0,0

Driftstöd,utv medel

-29 491

-29 558

67

-51 506

-50 196

0,0

Totalsumma

-30 612

-31 187

576

-53 540

-52 963

0,0

Förvaltning

Kommentar: Prognosen är att budget ska följas. Förvaltningen visar ett positivt resultat pga en
föräldraledighet som kommer att upphöra under hösten. Differensen på förvaltningen beror även på
periodisering av semesterlöneskulden samt att kostnaderna inte är upparbetade.

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

Kulturstaben totalt

JAN - JULI 2015

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

1,8

1,8

0,0

8,9

8,9

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.
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Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
augusti 2016 16RK1815

17

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1815
Handläggare: Lena Eriksson,
Datum: 2016-09-26

Kulturnämnden

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
augusti 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2016
samt att överlämna den till regionstyrelsen för information

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet t o m augusti 2016 uppgår till 580 tkr. Överskottet är
genererat på förvaltningen och beror på en föräldraledighet.
Prognosen för helåret är ett positivt resultat på 200 tkr.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2016
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DELÅRSREDOVISNING
AUGUSTI 2016
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SAMMANFATTNING
KULTURNÄMNDEN
INVÅNARE
Verksamhet har under april-augusti skett enligt plan med fortsatt fokus på professionell dans, det fria
ordet samt bild och form. Under perioden har utvecklingsmedel hos Kulturrådet beviljats för ett
interregionalt metodutvecklingsprojekt i Regionsamverkan Sydsverige kring professionell dans. Beslut
har tagits om omorganisering av det dansfrämjande uppdraget likväl som en långsiktig
överenskommelse med Växjö kommun gällande Det fria ordets hus. För att säkerställa en jämlik
tillgång till konstpedagogik för barn och unga i länet har en diskussion om spridning förts med
Ljungbergmuseet.
Styrtalen går inte att följa upp per tertial men vad gäller satsningen på dans har årets mål att nå 10
av1000 kronobergare med professionell dans föregående år uppfyllts. 12 av 1000 kronobergare såg
professionell dans 2015.

MEDARBETARE
Under andra tertialet har det arbete som påbörjades under första tertialet drivits vidare enligt plan. Det
har exempelvis även under denna period en gång i månaden arrangerats gemensamma lärandeforum för
hela Regional utveckling, som ett erfarenhetsutbyte mellan avdelningarna. Det har även genomförts en
utvecklingsdag som delvis genomfördes ihop med Länsstyrelsen.
Under tertial 2 har arbetet fortskridit med att ta fram utbildningskoncept till medarbetarna kring Gröna
Kronoberg och gröna tråden där utmaningsdrivet arbetssätt är en viktig del.
Styrtalen går inte att följa upp per tertial varför det i dagsläget inte går att säga något om utfallet.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Arbetet med att förbättra förutsättningarna för det civila samhället har fortsatt genom dels dialog med
studieförbunden kring överenskommelse och bidragssystem och dels genom ett övergripande internt
arbete avseende stödstrukturer som bidrag och fonder.
Utformning av ändrat bidragssystem för studieförbunden pågår. Vad gäller nöjd-organisationsindex så
har ett förslag tagits fram under perioden som kommer aktiveras under tertial 3.

EKONOMI
Under perioden beslutade Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott att bjuda in Riksdagens
kulturutskott till ett kommande möte. Dialog har även skett på tjänstemannanivå med Kulturrådet, SKL
och Myndigheten för kulturanalys.
Överskottet är genererat i förvaltningen, delvis beroende på en pågående föräldraledighet vilket fått till
följd att man inte hunnit upparbeta kostnader.
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Jan-Aug
Belopp i mnkr

2016

2015

Intäkter

58 093,1

56 693,8

Kostnader

57 512,6

55 065,3

580,5

1 628,5

Resultat

Christel Gustafsson
Förvaltningsdirektör
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
INVÅNARE
Målbilden är ett breddat utbud av professionell dans då konstformen etableras och förstärks i länet. Fler
invånare ska få möta professionell dans och genom satsningen förväntas Regionteatern Blekinge
Kronoberg även nå en ny publik. Fler invånare i länet ska få ta del av verksamhet i det fria ordets hus
regi och kommunernas arbete med yttrandefrihetsfrågor stärks. På bild- och formområdet skapas ett
breddat utbud för invånare, likvärdighet i tillgång till konstpedagogik för barn- och unga samt
förbättrade förutsättningar för konstnärer att verka i regionen.

Mål
Skapa förutsättningar för ett innovativt kulturliv med bredd och spets
Styrtal
Antal deltagare på dansföreställningar
per 1000 invånare
Antal deltagare på evenemang i Det fria
ordets hus regi per 1000 invånare
Samordnande funktioner för bild- och
formområdet

Nuläge

Målvärde 2016

Målvärde 2018

12

10

20

Saknar basvärde

Ökar

Ökar

Prövas

Struktur utarbetas

Struktur etablerad

Stärka och öka den professionella dansens närvaro i regionen
Förändra grunduppdraget för Regionteatern Blekinge Kronoberg
Ärendet har beretts tillsammans med övriga ägare enligt plan och ska hanteras på
Kulturnämnden under kommande period.

Utveckla samverkan kring professionell dans inom Regionsamverkan Sydsverige
Under perioden har utvecklingsmedel hos Kulturrådet beviljats för ett interregionalt
metodutvecklingsprojekt för teater- och dansaktörerna i regionerna som är med i
Regionsamverkan Sydsverige enligt plan. Projektet syftar till att utveckla en metod för att arbeta
komplementärt med professionell dans så att fler invånare i södra Sverige kan ta del av dans som
scenkonst.

Omorganisering av det dansfrämjande uppdraget (Dans i Sydost)
Beslut om omorganisering av det dansfrämjande uppdraget har tagits i Kulturnämnden den 17
juni. Även beslut i Region Blekinge den 3 juni. Beslut i Landstinget i Kalmar län samt i
utförarorganisationerna Regionteatern Blekinge Kronoberg och Byteatern Kalmar Länsteater.
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Utveckla och sprida arbetet kring det fria ordet i regionen
Överenskommelse med Växjö kommun
Aktiviteten är genomförd. Långsiktig överenskommelse med Växjö kommun beslutad i Region
Kronobergs Kulturnämnd den 20 april samt i Växjö kommuns Kultur- och Fritidsnämnd samma
datum.

Intern kompetensutveckling
Aktiviteten är ej påbörjad.

Hantering av motion kring Fristadsregion
Aktiviteten är genomförd. Motionen besvarades av Regionfullmäktige den 27 april. Förutom en
en långsiktig överenskommelse med Växjö kommun kring Det fria ordets hus fick
Kulturnämnden i uppdrag att i samband med revideringen av den regionala kulturplanen som
påbörjas 2017 förankra och vidare undersöka kommunernas intresse och vilka kritiska faktorer
som finns för ett utvecklat regionalt och kommunalt åtagande i fristadsfrågan.

Plan för fortsatt samverkan kring det fria ordet
Aktiviteten är genomförd. Långsiktig överenskommelse med Växjö kommun beslutad i Region
Kronobergs Kulturnämnd den 20 april samt i Växjö kommuns Kultur- och Fritidsnämnd samma
datum.

Förstärka infrastrukturen för bild- och formområdet
Plan för konstinköp
Under perioden har arbetet med att utforma en ny riktlinje/plan för konstinköp fortsatt enligt
plan.

Aktualisera regionalt konstpedagogiskt uppdrag för att säkerställa en jämlik tillgång till
konstpedagogik för barn och unga i länet
Möte med Ljungbergmuseet som är den verksamhet som har ett regionalt konstpedagogiskt
uppdrag den 11 maj. Bland annat diskussion om spridning av det konstpedagogiska uppdraget.

Fortsätta arbetet med organiseringen av olika konstutvecklande och samordnande funktioner
Region Kronoberg medfinansierar ett flertal projekt på bild och formområdet som kan inbegripa
konstutvecklande och samordnande funktioner enligt plan, exempelvis Residence in Nature och
New Småland.
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MEDARBETARE
Målbilden är att medarbetarna ska arbeta utmaningsdrivet i större utsträckning, dvs. ha utmaningen i
fokus och samhandla och samverka med de medarbetare och aktörer som bäst kan bidra till att nå
utmaningen. Alla medarbetare ska vara medvetna om vilka mål verksamheten arbetar för att nå och
genom fokusering och att ta hjälp av sina kollegor ska andelen medarbetare som upplever stress minska.

Mål
Skapa en arbetsmiljö som präglas av ett utmaningsdrivet arbetssätt

Styrtal

Nuläge

Målvärde 2016

Målvärde 2018

Medarbetare som upplever att de arbetar
utmaningsdrivet enligt definition

Inte följts upp under
perioden, genomförs
på helår
Har inte följts upp
under perioden
Har inte följts upp
under perioden

75 %

100 %

51,1

>70

41,8

<41,8

Målkvalité enligt medarbetarenkät
Stressprofil enligt
medarbetarenkät/Medarbetarprofil

Utveckla gemensamma lärandeaktiviteter
Utvecklingsdagar
Under perioden har en halvdag utvecklingsdag för samtliga medarbetare på Regional utveckling
genomförts enligt plan. Eftermiddagen var gemensam med Länsstyrelsen för att gemensamt ta
del av vad som sker i linje med Regionala utvecklingsstrategin inom organisationerna och lära
känna varandras verksamhet i större utsträckning.

Interna lärandeforum
Från och med januari 2016 har, enligt plan, en gång i månaden så kallade interna lärandeforum
då alla medarbetare på Regional utveckling under en halvtimma får ta del av vad som sker inom
andra verksamheter i förvaltningen genomförts. Syftet är att lära mer om varandras verksamheter,
hitta beröringspunkter, hjälpa varandra att utvecklas och att få prova på metoder som även kan
användas i externa nätverk/forum.

Kartlägga förvaltningens kompetenser
Åtgärden fördröjdes men var klar under april då materialet togs om hand i ledningsgruppen.

Fortsatt utveckling av en aktivitetsbaserad arbetsmiljö
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Se över lokaler och zoner
Ledningen har avvaktat centralt beslut om ekonomiska förutsättningar för genomförande av
förändringar i arbetsmiljön. Under perioden har diskussioner fortskridit med hyresvärden och
fastighetsavdelningen för att förbereda förändringarna.

Uppföljning av aktivitetsbaserat arbetssätt
Uppföljning kommer att ske under hösten i samband med intern kompetenshöjning av Gröna
Kronoberg.

Utveckla stöd för utmaningsdrivet arbetssätt
Ta fram rutiner och definitioner för hur vi arbetar utmaningsdrivet
Detta arbete har kopplats ihop med förtydligande av gröna tråden på websidan för Gröna
Kronoberg http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/som är en viktig del av att arbeta
utmaningdrivet. Det kommer även in som en del i de utbildningar/lärandeformer som kommer
ske för att utbilda samordnare i Gröna Kronoberg och gröna tråden som kommer ske under
tertial 3. Arbete pågår men kommer vara en kontinuerlig process under 2016.

Kunskapshöjande insats
En kunskapshöjande insats kring utmaningsdrivet arbetssätt för alla medarbetare som från
början var planerat kommer inte att genomföras. Det kommer däremot ingå som en viktig del i
de studiecirklar som planeras för att öka kunskapen bland samordnare och projektledare om
Gröna Kronoberg och gröna tråden (åtgärd ”Ta fram rutiner och definitioner för hur vi arbetar
utmaningsdrivet”).

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

Kulturstaben totalt

JAN - AUG 2015

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

1,6

1,6

0

8,0

8,0

0

Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad och ligger lägre jämfört med hela Region Kronoberg som har en
sjukfrånvaro på 5,3%. En markants minskning har skett när det gäller sjukskrivningar. Under 2016 har
vi inte haft några sjukskrivningar efter dag 15.

6
25

VERKSAMHETSUTVECKLING
Målbilden är ett förtydligande av relationen mellan Region Kronoberg och det civila samhället, bättre
förutsättningar för samhandling och möjligheter för fler intressenter att involvera sig i regionala
utvecklingsprocesser. Det skapas ökade kunskaper internt om det civila samhällets förutsättningar och
potential som utvecklingsaktör.

Mål
Breddad delaktighet i genomförandet av den regionala kulturplanen
Styrtal

Nuläge

Målvärde 2016

Målvärde 2018

Ändrat bidragsystem för studieförbunden

Utformas

Utformas

I bruk

Nöjd organisationsindex; hög grad av
nöjdhet hos våra intressenter

Index ej framtaget

Basvärde tas fram

Förbättra förutsättningarna för det civila samhällets aktörer att
delta i regionala utvecklingsprocesser - pilot avseende
studieförbunden
Omvärldsbevakning och gemensam kompetensutveckling
Fortsatt övergripande arbete internt inom Region Kronoberg avseende stödstrukturer,
exempelvis bidrag och fonder, för bland annat civila samhällets aktörer.

Fördjupad dialog med studieförbunden
Den 18 maj fortsatte Region Kronoberg och representanter från studieförbunden i form av
Kronobergs läns bildningsförbunds arbetsutskott dialogen kring överenskommelse och
bidragssystem. Efter mötet utsågs en representant från studieförbunden att tillsammans med
tjänsteperson på regionen arbeta med utkast till ny överenskommelse.
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EKONOMI
Målbilden är att staten ska räkna upp medel till verksamheter i kultursamverkansmodellen i nivå med
den regionala uppräkningen. Den statliga och regionala nivån tar gemensamt ansvar för utvecklingen av
gemensamt finansierade verksamheter.

En hållbar ekonomi i balans

Styrtal

Nuläge

Målvärde 2016

Målvärde 2018

Uppräkning av statliga medel i nivå
med regional uppräkning

1,19 % i förhållande
till 2,99 % regionalt.

I nivå

I nivå

Dialog med statlig nivå avseende roller och ansvar i
kultursamverkansmodellen samt utveckling av modellen
Dialog med Statens kulturråd på tjänstemannanivå
Rundabordssamtal med Kulturrådet den 25 maj om kommande riktlinjer för statliga medel till
regional kulturverksamhet.

Medverkan i nätverk
Kulturstaben har under perioden medverkat i SKLs kulturchefsnätverk den 9-10 maj enligt plan.
Där diskuterades bland annat eventuell utveckling av kultursamverkansmodellen. Medverkan på
Myndigheten för Kulturanalys nätverksträff den 2 juni där bland annat utvärdering av
kultursamverkansmodellen och hotade kulturskapare diskuterades. Regionsamverkan Sydsveriges
kulturutskott sammanträdde den 1 juni. Bland annat beslutades att bjuda in Riksdagens
kulturutskott till ett kommande möte.

Årlig förhandlingsframställan till Kulturrådet
Aktiviteten bedöms genomföras enligt plan.
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Resultat KN
Månad - AUG
Resultaträkning exkl
proj
(tkr)

Utfall ack

Budget
Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2016

Budgetavv

Administrativt stöd

-1 219

-1 859

640

-1 993

-2 767

200,0

Verksamhetsstöd

-33 745

-33 686

-60

-50 671

-50 196

0,0

Totalsumma

-34 964

-35 545

580

-52 664

-52 963

200,0

Totalt visar kulturverksamheten ett positivt resultat på 580,5 tkr ackumulerat t o m augusti.
Den positiva avvikelsen finns på förvaltningen vilket delvis beror på en föräldraledighet så man därför
inte har hunnit upparbeta kostnader. Denna föräldraledighet kommer fortgå hela hösten.
Förvaltningen har 2,6 budgeterade tjänster. Det finns en visstidsanställd pga föräldraledigheten.
Samtliga är heltidsanställda inom Region Kronoberg då man även arbetar med övriga uppgifter inom
Regional Utveckling.
Prognosen för 2016 är att budget ska följas frånsett en mindre positiv avvikelse på förvaltningen.
Samtliga driftstöd kommer att utbetalas.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1755
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2016-10-05

Kulturnämnden

Verksamhetsplan 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan för kulturnämnden 2017.
att godkänna fördelning av kulturnämndens budgetram 2017.

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 2017 föreslås kulturnämnden besluta
om en fördelning av nämndens budgetram 2017.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag Kulturnämndens verksamhetsplan 2017
Beslutsunderlag Fördelning av kulturnämndens budgetram 2017
Bilaga 1. Översikt kulturnämndens rambudget 2017
Bilaga 2. Tabell över fördelning av kulturnämndens rambudget 2017

Sida 1 av 1

30

VERKSAMHETSPLAN 2017
KULTURNÄMNDEN
INVÅNARE
TILLGÄNGLIGHETEN TILL VERKSAMHETERNA SKA
VARA GOD
Nuläge
2017 är det tredje året för genomförande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017. Under
perioden har stora satsningar på professionell dans och det fria ordet permanentats. Avseende
tillgängligheten till kultur har verksamheterna en god spridning i länet med lika hög andel aktiviteter
utanför Växjö kommun som befolkningsandel utanför Växjö kommun.
Utvecklingsarbete pågår inom samtliga tre prioriteringar i kulturplanen: Stärka förutsättningarna för
kulturens egenvärde och konstnärlig förnyelse; Utveckla publikarbete och förutsättningar för
deltagarkultur; Öka samhandling mellan politikområden. Det finns fortsatt behov av att förstärka vissa
insatser i kulturplanen.

Mål
Skapa förutsättningar för ett innovativt kulturliv med bredd och spets
Styrtal

Nuläge

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Studieförbundens deltagartimmar per
1000 invånare

11875 (2015)

12 000

13 000

Andel aktiviteter rapporterade i
Kulturdatabasen utanför Växjö kommun i
nivå med andelen av befolkningen
utanför Växjö kommun

54 % av aktiviteterna
jämfört med 53 % av
befolkningen (2015)

I nivå med
befolkningen

I nivå med
befolkningen

Antal curators, regissörer och
upphovspersoner rapporterade i
Kulturdatabasen

24 (2015)
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Handlingsplaner 2017:

Bild och form
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Under 2012-2016 har utvecklingsprojekt skett inom bild och formområdet. I det underlag som tagits
fram inom projektet har behovet av en regional konstutvecklare uttryckts. Tillsättandet av en sådan är
även prioriterad i Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017. Under 2017 ska uppdrag tas fram
till Kulturparken Småland avseende konstkonsulentverksamhet i hela länet.

Förbättra den kulturella infrastrukturen för det immateriella kulturarvet

Det immateriella kulturarvet i form av muntligt berättande utgör en stark tradition i Kronoberg. Det
arbete som Berättarnätet Kronoberg genomför har fått nationell och internationell uppmärksamhet,
och verksamheten tar ett större regionalt ansvar med anledning av att områdena litteratur och
läsfrämjande integreras i kultursamverkansmodellen. En utökad och långsiktig finansiering är en
utgångspunkt för att verksamheten ska kunna ingå i den kulturella infrastrukturen på ett hållbart sätt.
Under hösten 2016 genomförs en utvärdering av Berättarnätet Kronoberg som ligger till grund för
verksamhetens inriktning och fortsatt dialog mellan Region Kronoberg och Ljungby kommun. Från
och med 2017 föreslås verksamheten ingå i kultursamverkansmodellen genom att statligt stöd
omfördelas inom den statliga budgetramen. Mot bakgrund av utvärderingen och tilldelningen av statliga
medel formuleras även ett regionalt uppdrag i dialog med verksamheten under 2017.

SmålandsOperan

Under 2017 prioriteras att tillsammans med SmålandsOperan och andra intressenter undersöka olika
möjligheter till regionala stöd för att möjliggöra fortsatt verksamhet i länet.
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MEDARBETARE
Nuläge

Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen behöver fortsätta att utvecklas och utforskas för att uppnå en god
arbetsmiljö och för att den ska kunna användas som ett strategiskt verktyg i medarbetarnas arbete. Här
krävs både fortsatt utveckling och uppföljning.
Gröna Kronoberg beskriver att gröna trådens verktyg ska användas i genomförandet av strategin. En
första mätning av utmaningsdrivet arbetssätt, visar att det finns ett fortsatt behov av att utveckla arbetet
för att rusta medarbetarna att använda sig av dessa verktyg i vardagen.

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Mål
Skapa en arbetsmiljö som präglas av ett utmaningsdrivet arbetssätt
Styrtal

Medarbetare som upplever att de
arbetar utmaningsdrivet enligt
definition
Målkvalité enligt medarbetarenkät
Stressprofil enligt
medarbetarenkät/medarbetarprofil

Nuläge

Målvärde 2017

Målvärde 2019

55 %

75 %

100 %

51,1

51,11

>70

41,8

41,82

<41,8

Handlingsplaner 2017:

Fortsatt utveckling av en aktivitetsbaserad arbetsmiljö

Den aktivitetsbaserade arbetsmiljön är ett strategiskt verktyg för att kunna arbeta utmaningsdrivet.
Utveckling av den fysiska miljön har skett under 2016 för att skapa en miljö som främjar att arbeta på
detta sätt. Under 2017 ska insatser genomföras för att medarbetarna i ännu större utsträckning ska
använda miljön på ett ändamålsenligt sätt.

Tillämpa verktygen i gröna tråden

För att förverkliga regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg ska arbetsmetoden Gröna tråden
tillämpas som består av att arbeta utmaningsdrivet, förändringslogik, intressentanalys, jämställdhet- och
mångfaldsintegering, samhandling och lärandecykel. Under 2016 påbörjades ett arbete med att
medvetandegöra metoderna bland medarbetarna. Under 2017 ska metoderna systematiskt börja

1 Mätningen genomförs inte under 2017.
2

Mätningen genomförs inte under 2017.
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tillämpas av medarbetarnas i det ordinarie arbetet, vilket kräver riktade insatser och stöd. Inom ramen
för detta görs också en särskild satsning på jämställd tillväxt.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Nuläge
Många intressenter är i dagsläget delaktiga i genomförandet av den regionala kulturplanen. För att
kulturpolitiken ska vara fortsatt angelägen krävs kontinuerligt arbete med att stärka förutsättningarna
för samhandling med relevanta intressenter. Under 2017 fokuseras på att förbättra dialog och
samhandling med det civila samhället.

REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Mål
Stärka förutsättningarna för samhandling i genomförandet och revideringen av den
regionala kulturplanen
Styrtal

Nuläge

Antal aktörer från det civila samhället
28 (per den 21/9
involverade i dialoger kopplade till
2016)
kultursamverkansmodellen

Målvärde 2017

Målvärde 2019
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Handlingsplaner 2017:

Revidera kulturplanen inför 2018-2020
Under 2017 revideras kulturplanen inför kommande kulturplaneperiod. Arbetet sker i enlighet med
Processplan för revidering av Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018-2020. Särskilt fokus på samverkan
med det civila samhället i samarbete med Ideell kulturallians.

Stärka samverkan inom kulturområdet i södra Sverige
Under 2017 prioriteras samverkan med närliggande län genom samarbetet i Regionsamverkan
Sydsveriges kulturutskott. Arbetet sker i enlighet med den handlingsplan som tagits fram inom
nätverket.

Utveckla former för kultur på okonventionella platser

Under 2017 utvecklas former för en utlysning i linje med uppdraget från Regionfullmäktige.
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EKONOMI
Nuläge
Regionen ingår i den statliga kultursamverkansmodellen. Svag utveckling av statligt anslag gör att det
finns ett behov av kontinuerlig dialog för att säkerställa bibehållen nivå och möjliggöra utveckling inom
modellen.

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Mål
En hållbar ekonomi i balans
Styrtal

Nuläge

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Uppräkning av statliga
medel i nivå i
jämförelse med
regional uppräkning

1,19 % statligt jämfört med 2,99
% regionalt

I nivå

I nivå

Handlingsplan 2017:

Dialog med statlig nivå avseende roller och ansvar i kultursamverkansmodellen samt
utveckling av modellen
Fortsatt dialog med statlig nivå för att bibehålla och öka den statliga medfinansieringen av
kultursamverkansmodellen samt att utveckla modellen i enlighet med modellens ursprungliga syfte.
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Bilaga; Regionfullmäktiges uppdrag till Kulturnämnden
Mål
Uppdrag
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

Stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för
att kulturen ska nå länets invånare
Uppmuntra kulturarrangörer att hitta
okonventionella arenor för att nå ut till fler
människor, till exempel på äldreboenden och att
inkludera nyanlända i kulturaktiviteter.

5
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Hanteras

Ingår i grunduppdraget.

Ingår i VP.

Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1755
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2016-10-05

Fördelning av kulturnämndens rambudget 2017
Ärendet
Regionfullmäktige har den 22 juni beslutat om budget 2017 med flerårsplan 20182019. Kulturnämnden har i samband med detta fördelats en budgetram som
omfattar totalt 56 miljoner kronor (exkl. de statliga medel som Region Kronoberg
fördelar till verksamheter inom kultursamverkansmodellen).
Kulturnämndens budgetram innehåller fyra olika delar:





Driftstöd till externa organisationer
Regionala utvecklingsmedel (kultur)
Förvaltning (personal, administration och egna stödsystem)
Psykiatrihistoriska museet

Ärendet beskriver förslag på fördelning av kulturnämndens budgetram 2017, för
sammanfattning och detaljer se bilaga 1. Översikt kulturnämndens rambudget 2017
samt bilaga 2. Tabell över fördelning av Kulturnämndens rambudget 2017.

Äskanden och utvecklingsplaner
Följande äskanden och utvecklingsplaner har inkommit inför budget 2017:








Kulturparken Småland – Verksamhetsplan och visioner för Utvandrarnas hus
och Svenska Emigrantinstitutet
Musik i Syd – äskande om 700 000 kr i kompensation för ändrade
skatteregler samt uppräkning på 3 %
Regionteatern Blekinge Kronoberg – Hemställan om ägartillskott på 125 000
kr för dansverksamheten
SISU Idrottsutbildarna – Äskande om ökning med ca 76 000 kr för att komma
närmare nivån på anslag 2011.
Smålands idrottsförbund – Äskande om ökning med minst 130 000 kr för att
komma närmare riksgenomsnittet på 10:30 Kr/capita
Italienska palatset – Utvecklingsplan och vision
SmålandsOperan – Äskande om 500 000 kr i nytt driftsstöd

Fördelning av kulturnämndens budgetram 2017
Nedan beskrivs nuläge samt fördelning av kulturnämndens budgetram 2017
inklusive konsekvensanalys. För förslag på exakt fördelning, se bilaga 2. Tabell över
fördelning av Kulturnämndens rambudget 2017.
Nuläge
Verksamheten har fått utökade myndighetsuppdrag och utökad administration
inom kultursamverkansmodellen, exempelvis gällande förverkligandet av delmålen
i funktionshinderspolitiken. Även regionala uppdrag ökar, ett exempel på detta är
okonventionella platser. Samtidigt sker anpassning och utveckling av de stöd
Kulturnämnden förfogar över, exempelvis stödet till studieförbunden.
Driftsorganisationerna har sedan 2012 uppräknats i nivå med eller över
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kostnadsökningar enligt index. Nya verksamheter äskar om driftsstöd. Personella
resurser är på samma nivå som 2012.
Detta nuläge innebär att det balanserade styrkortet som beskriver läget avseende
resurser, verksamhet, intressenter och utveckling i dagsläget inte är balanserat. Det
finns behov av att prioritera om i verksamhet och utveckling, antingen genom att
dra ner eller knoppa av uppdrag.
Fördelning av budget 2017
Driftstöd till externa organisationer












Fördelning av driftstöd till externa organisationer samt uppräkning på 1,6 %
för verksamheter inom kultursamverkansmodellen och 1,6 % för
verksamheter utanför kultursamverkansmodellen föreslås enligt tabell, bilaga
2. För organisationer med delat huvudmannaskap beslutas uppräkning av det
regionala anslaget i samråd mellan huvudmännen. På ägarsamråd den 29
september beslutades om uppräkning om 2,4 % till Regionteatern Blekinge
Kronoberg. Beslut om slutlig uppräkning till Reaktor Sydost och Dans i Sydost
beslutas på Sydostkultur. Ingen uppräkning föreslås för medel kopplade till
särskilda uppdrag.
Regionala medel till Cirkus i Glasriket fördelas om på grund av att Cirkus i
Glasriket har haft för lite verksamhet i länet.
Medel för att tillsätta en regional konstutvecklare, motsvarande en
halvtidstjänst, med uppdrag i hela länet frigörs därmed. Tillsättande av en
regional konstutvecklare är en prioriterad insats i Regional kulturplan för
Kronobergs län 2015 – 2017. Den regionala konstutvecklarfunktionen
placeras hos Kulturparken Småland.
Berättarnätet Kronoberg lyfts in i Kultursamverkansmodellen genom
omfördelning av statliga medel (från Cirkus i Glasriket).
2016 ingick Region Kronoberg i en överenskommelse med Växjö kommun
gällande finansiering av Det fria ordets hus. 2016 användes Regionala
utvecklingsmedel för ändamålet. I budget 2017 avsätts ett långsiktigt
driftstöd om 300 000 kronor plus uppräkning till Det fria ordets hus. Medlen
tas från utökad budgetram för Okonventionella platser som
regionfullmäktige fördelat.
Utökat driftstöd till studieförbunden om 1 000 000 kr. Kulturnämnden har av
regionfullmäktige fördelats en utökad budgetram inför 2017 för detta
ändamål.
Ingen uppräkning för ramanslaget till ungdomsorganisationerna, med
anledning av att dessa medel inte alltid upparbetas fullt ut. Nivåerna på de
tre olika bidragen till ungdomsorganisationerna föreslås därför också
bibehållas på samma nivå som 2016 (se tabell, bilaga 2).

Utöver föreslagna förändringar så sker även en utökning i form av
trappstegsmodell mot bakgrund av budgetbeslut 2015 (till Musik i Syd för Musica
Vitae och till Kulturparken Småland för Kulturarvscentrum Småland).
Regionala utvecklingsmedel (kultur)
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200 000 kronor till kultur på okonventionella platser. Kulturnämnden har av
regionfullmäktige fördelats en utökad budgetram om 500 000 kronor inför
2017 för detta ändamål. 300 000 kronor avsätts till Det fria ordets hus, se
ovan.

Utöver detta tas beslut som belastar regionala utvecklingsmedel löpande under
året mot bakgrund av prioriterade utvecklingsinsatser i den regionala kulturplanen.
Enligt delegationsordningen kan regional utvecklingsdirektör fatta
delegationsbeslut på upp till 100 000 kronor. De återrapporteras till
kulturnämnden vid efterföljande möte. Beslut mellan 100 000 - 200 000 kronor
fattas av kulturnämndens ordförande efter samråd med 1:a och 2:e vice
ordförande och beslut över 200 000 kr fattas av kulturnämnden.
Förvaltning (personal, administration och egna stödsystem)




460 000 kr omfördelas från årets uppräkning till förvaltning för att öka
kapaciteten
Generell uppräkning i enlighet med lönerevison tillkommer

Psykiatrihistoriska muséet



Uppräkning sker med 1,6 %

Konsekvensbeskrivning

Förslaget på fördelning av kulturnämndens budgetram 2017 innebär utökade
resurser under rubriken Förvaltning jämfört med tidigare års fördelning. Förslaget
balanserar styrkortet genom att öka kapaciteten och minskar risker i
genomförandet.
Förslag om att förlägga en regional konstutvecklare motsvarande en halvtidstjänst
med uppdrag i hela länet hos Kulturparken Småland innebär att en prioriterad
insats i Regional Kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 genomförs. Dialog
kring detta har förts med verksamheten men inte med andra intressenter som
deltagit i utvecklingsarbetet kring bild och form sedan 2012. För att möjliggöra ett
hållbart uppdrag kommer även en dialog med Statens kulturråd att föras kring
medfinansiering för att utöka tjänsten.
Förslaget att lyfta in Berättarnätet Kronoberg i kultursamverkansmodellen innebär
att ännu en prioriterad insats i kulturplanen genomförs. Verksamheten har i dialog
med Region Kronoberg länge påtalat behovet av att erhålla statliga medel genom
modellen. Under hösten 2016 genomförs en utvärdering av verksamheten efter
vilken en kulturpolitisk diskussion ska följa gällande nästa steg för utvecklingen av
Berättarnätet. Denna föregås till viss del av budgetbeslutet men går i linje med
både kulturplanen och diskussioner som tidigare förts inom kulturnämnden.
Förslaget att helt ta bort Cirkus i Glasrikets stöd innebär att föreningen hänvisas
till tillfälliga projektmedel vilket kan påverka möjligheterna att bedriva verksamhet
i Glasriket. På sikt kan det innebära att ett konstområde som tidigare varit
prioriterat i den regionala kulturplanen och som lyfts ur ett spetsperspektiv i
dialog med staten försvinner från länet. Förslaget innebär även att de statliga
medel som har tilldelats föreningen tas bort, utan stöd i nuvarande kulturplan. Det
kan finnas en risk att dessa medel inte längre kommer att tilldelas Kronoberg. Vid
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kontakt med Statens kulturråd på tjänstemannanivå har dock inte några sådana
signaler kommit.

Det beslut kulturnämnden tagit den 20 april 2016 om långsiktigt driftsstöd till Det
fria ordet hus genomförs.
En konsekvens av budgetförslaget är att inga av de sju inkomna äskandena och
utvecklingsplanerna prioriteras i fördelningen. Det kan konstateras att det är svårt
för nya aktörer att erhålla ett driftstöd på kulturområdet utan att befintliga
resurser omfördelas. Det finns därför behov av att arbeta långsiktigt för att
möjliggöra utvecklingsarbete och nya initiativ på kulturområdet i länet.
Förslaget på fördelning av kulturnämndens budgetram och föreslagna
prioriteringar är verktyg för att genomföra Regional kulturplan för Kronobergs
län 2015-2017 och kulturnämndens verksamhetsplan 2017.
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Bilaga 1. Översikt kulturnämndens rambudget
Nämnd: Kulturnämnden
Belopp i tkr

EXTERN BUDGETRAM 2016*

52 435

Avgår tilläggsbudget 2016

* Avskrivning per 20160701

-264

Kompensation lönerevision 2016, helårseffekt
Behovsbaserad uppräkning
Extra uppräkning för bidrag inom samverkansmodellen

13
809
507

Volymförändringar budget 2017
Etableringsstöd Kulturarvscentrum södra Småland

200

Utökat stöd till Musica Vitae enligt budget 2015-2017

200

Okonventionella arenor

500

Stöd föreningsliv integrationsarbete, uppjustering stöd till studieförbund

SUMMA volymförändringar

1 000

1 900

1 900

** fördelas ut efter simulering av avtal
2017 (senast 30 nov)

-

Löneavtal 2017''
EXTERN BUDGETRAM 2017

55 401

*** Uppdateras när baspaket 2017
klara (senast 30 sept)

-

INTERN BUDGETRAM 2017***

NETTOKOSTNADS RAM 2017

55 401

Förvaltningskostnader

3 057

Psykiatrihistoriska museét

541

Driftstöd

50 978

Utvecklingsmedel

825

Under förvaltningskostnader tillkommer löneavtal 2017 så denna siffra kommer att justeras.
Även den interna budgetramen kommer att förändras.
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Bilaga 2. Tabell över fördelning av Kulturnämndens
rambudget 2017
Driftstöd till externa organisationer
Inom samverkansmodellen
Bolag delägda av
Region
Kronoberg
Budget 2016
AB Regionteatern
Blekinge Kronoberg
11 013 118 kr
(Blekinge, Växjö,
Kronoberg)
Kulturparken
Småland AB (Växjö,
9 827 848 kr
Kronoberg)
Musik i Syd AB
(Skåne, Kronoberg)
TOTALT
Övriga
organisationer
Biblioteksutveckli
ng Blekinge
Kronoberg
(Blekinge,
Kronoberg)
Cirkus i Glasriket

Dans i Sydost
(Blekinge, Kalmar,
Kronoberg)
Hemslöjden i
Kronobergs län
Ljungbergmuseet
Reaktor Sydost
(Blekinge, Kalmar,
Kronoberg)
Riksteatern
Kronoberg
Berättarnätet
Kronoberg
TOTALT

Uppdrag

Budget 2017

Förändring
2016 – 2017

11 277 433 kr

264 315 kr

10 508 079 kr

680 232 kr

8 397 434 kr

8 731 793 kr

334 359 kr

29 238 400 kr

30 517 305 kr

1 275 905 kr

Budget
2016

Budget
2017

Förändring
2016 – 2017

2 748 799 kr

2 792 780 kr

317 899 kr

0 kr

226 475 kr

230 099 kr

3 624 kr

792 164 kr

804 839 kr

12 675 kr

667 398 kr

678 076 kr

10 678 kr

965 915 kr

981 370 kr

15 455 kr

319 239 kr

324 347 kr

5 108 kr

Se utanför
samverkansmodellen

490 074 kr

490 074 kr

6 037 890 kr

6 301 584 kr

263 695 kr

Budget
2016

Budget
2017

Kommentar
Uppräkning på 2,4 %
beslutat på ägarsamråd
2016-09-29
Tillskott på 322 986 kr
för konstkonsulent.
Inkl tidigare beslutat
tillskott till
Kulturarvscentrum
Småland à 200 000 kr
Inkl tidigare beslutat
tillskott till Musica
Vitae à 200 000 kr

Kommentar

43 981 kr

-

317 899 kr

Förändring
2016 – 2017
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Stödet till Cirkus i
Glasriket tas bort pga
för lite verksamhet i
Kronoberg
Slutlig uppräkning
beslutas i samråd med
övriga huvudmän
inom Sydostkultur

Slutlig uppräkning
beslutas i samråd med
övriga huvudmän
inom Sydostkultur

De lyfts in i
samverkansmodellen
och får uppräkning på
1,6 %

Kommentar
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Konstpedagogikuppdrag
(Ljungbergmuseet)
Medverkans- och
utställningsavtal, MU
(Ljungbergmuseet)
Samordningsuppdrag
scenkonststöd
(Regionteatern)
Scenkonststöd
(Regionteatern)
TOTALT
TOTALT INOM
SAMVERKANSMODELLEN

500 000 kr

500 000 kr

- kr

100 000 kr

100 000 kr

- kr

50 000 kr

50 000 kr

- kr

300 000 kr

300 000 kr

- kr

950 000 kr

950 000 kr

- kr

36 226 289 kr

37 768 889 kr

1 542 600 kr

Utanför samverkansmodellen
Studieförbund
ABF

Budget 2016
560 008 kr

Ibn Rushd

147 028 kr

Medborgarskolan

273 117 kr
523 236 kr

Studiefrämjandet

931 564 kr

Idrott
SISU
Smålands
Idrottsförbund
TOTALT

Andra
organisationer
Berättarnätet
Kronoberg

Kommentar
Ökning med 1 000 000
kr. Medel till
studieförbund fördelas
enligt särskilt
bidragssystem.
Fördelning sker under
våren.

1 151 359 kr

Sensus
Studieförbundet
Bilda
Studieförbundet
Vuxenskolan
TOTALT

Förändring
2016 – 2017

2 262 961 kr

Folkuniversitetet

NBV

Budget 2017

208 053 kr
912 407 kr
6 969 733 kr

8 081 249 kr

1 111 516 kr

Budget 2016

Budget 2017

Förändring
2016 – 2017

1 028 905 kr

1 045 368 kr

16 462 kr

1 807 426 kr

1 836 345 kr

28 919 kr

2 836 331 kr

2 881 713 kr

45 381 kr

Budget
2016
482 357 kr

Det fria ordets hus

Budget
2017

Förändring
2016 –
2017

Se inom
samverkansmodellen
304 800 kr

304 800 kr

54 207 kr

55 074 kr

867 kr

Hembygdsförbundet i
Kronoberg
Italienska palatset
(föreningsbidrag)
Linnéateatern

83 319 kr

84 652 kr

1 333 kr

173 463 kr

176 238 kr

2 775 kr

Smålands konstarkiv

177 799 kr

180 644 kr

2 845 kr
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Nytt driftstöd fom
2016

Diarienr: 16RK1755
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2016-10-05

TOTALT

801 408 kr

971 144 kr

Ungdomsorganisationer
Dacke Scoutdistrikt

Budget
2016

Budget
2017

- 169 736 kr

Förändring
2016 – 2017

Pga berättarnätet

Kommentar
Fördelning till
organisationerna sker
delvis efter årsskiftet
varför 2016 års
fördelning ännu ej syns.
Organisationer kan
tillkomma.

Equmenia Öst
Friluftsfrämjandet
Region Öst
IOGT-NTO:s
Juniorförbund Kronoberg
KFUK-KFUMs
Smålandsregion
Kronoberg Blekinge
Scoutdistrikt NSF
Kronobergs länsförbund
av 4H
Kronobergs Vi Unga

Nivåer för 2017:
(oförändrat från 2016)
Grundbidrag: 10 000 kr
per godkänd organisation
Ledarutbildningsbidrag:
200 kr/dag och deltagare
Medlemsbidrag: (enl en
regressiv tabell)
Medlemsintervall;
Relation; Bidrag/medlem

Riksförbundet Unga
Musikanter, (RUM)
Kronobergs-distriktet
Salt inom EFS i SydöstSverige
Svenska Kyrkans unga i
Växjö stift
Sverok JönköpingKronoberg
Unga örnar Kronoberg

250 eller färre; 1,0; 155
kr
251 - 500; 0,9; 139 kr
501 - 1000; 0,8; 124 kr
1001 - 1500; 0,7; 108 kr
1501 eller mer; 0,6; 93 kr

Ungdomens
Nykterhetsförbund
(UNF) Kronoberg
TOTALT

1 445 000 kr

1 445 000 kr

- kr

TOTALT UTANFÖR
SAMVERKANSMODELLEN

12 222 209 kr

13 209 369 kr

987 161 kr

DRIFTSTÖD TOTALT

48 448 498 kr

50 978 259 kr

2 529 761 kr

Regionala utvecklingsmedel (kultur)
Regionala
utvecklingsmedel
(kultur)
Okonventionella
arenor
UTVECKLINGSMEDEL TOTALT

Budget 2016

Budget 2017

Förändring
2016 – 2017

625 000 kr

625 000 kr

- kr

- kr

200 000 kr

200 000 kr

625 000 kr

825 000 kr

200 000 kr
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Förvaltning (Personal, administration och egna stödsystem)
Budget
2016
Förvaltning övergripande
Crowdculture
Dialog och
kommunikation inom
kultursamverkansmodellen
Kulturstipendier och
priser
FÖRVALTNING
TOTALT

Budget
2017

Förändring
2016 –
2017

2 143 074 kr

2 611 795 kr

468 721 kr

175 000 kr

175 000 kr

- kr

150 000 kr

150 000 kr

- kr

120 000 kr

120 000 kr

- kr

2 588 074 kr

3 056 795 kr

Kommentar
460 000 kr för ökad
kapacitet

468 721 kr

Psykiatrihistoriska museet
Budget
2016
Psykiatrihistoriska museet

532 428 kr

PSYKIATRIHISTORISKA TOTALT

532 428 kr

TOTALBUDGET

50 026 153 kr

Budget
2017

Förändring
2016 –
2017

540 946 kr

Kommentar

8 519 kr

540 946 kr

8 519 kr

55 401 000 kr
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Processplan för revidering av Regional kulturplan för
Kronobergs län inför 2018-2020 16RK1603
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Kulturnämnden

Processplan för revidering av Regional kulturplan för
Kronobergs län inför 2018-2020

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna Processplan för revidering av Regional kulturplan för Kronobergs
län inför 2018-2020

Sammanfattning
Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 (beslutad av
landstingsfullmäktige 2014-11-25 och regionfullmäktige 2014-11-12) upphör att
gälla vid 2017 års utgång. Nuvarande plan ska revideras inför kommande
planperiod 2018-2020. Processplanen är Kulturnämndens uppdrag till
verksamheten och beskriver tillvägagångssätt för revideringen.
Den regionala kulturplanen för Kronobergs län är styrdokument för det
kulturpolitiska området på regional nivå och en understrategi till länets regionala
utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025. Kulturplanen omfattar hela det
regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som finansieras
med statliga medel. Kulturplanen innebär kulturpolitiska vägval som pekar ut
prioriterat utvecklingsarbete för de tre åren planen gäller.
I processplanen ingår bland annat principer för revidering av kulturplanen samt
beskrivning av organisation, dialoger och tidplan för processen.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag Förslag på Processplan för revidering av Regional
kulturplan för Kronobergs län inför 2018-2020
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1603
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2016-09-23

Förslag på Processplan för revidering av Regional
kulturplan för Kronobergs län inför 2018-2020
Ärendet
Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 (beslutad av
landstingsfullmäktige 2014-11-25 och regionfullmäktige 2014-11-12) upphör att
gälla vid 2017 års utgång. Nuvarande plan ska revideras inför kommande
planperiod 2018-2020. Denna processplan är Kulturnämndens uppdrag till
förvaltningen och beskriver tillvägagångssätt för revideringen.
Bakgrund
Kronobergs län ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen som innebär att
Region Kronoberg fördelar statliga bidrag till regional kulturverksamhet.
Bestämmelserna i Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet som reglerar kultursamverkansmodellen fastslår bland annat att en
gällande regional kulturplan är en förutsättning för att ingå i
kultursamverkansmodellen. Kronoberg tog fram den första regionala kulturplanen
under 2011 och reviderade den under 2014. Planerna har tagits fram genom en
process i bred samverkan som bland annat genomförts med cultural planningmetoder och inkluderat kommuner, stat, regionala kulturverksamheter,
professionella kulturskapare och det civila samhället.
Syfte
Den regionala kulturplanen för Kronobergs län är styrdokument för det
kulturpolitiska området på regional nivå och en understrategi till länets regionala
utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025. Kulturplanen omfattar hela det
regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som finansieras
med statliga medel. Kulturplanen innebär kulturpolitiska vägval som pekar ut
prioriterat utvecklingsarbete för de tre åren planen gäller. Planen inkluderar även
en årscykel för budget och uppföljning på regional nivå samt beskrivning av de
metoder som präglar arbetet i Kronoberg.
Tillvägagångssätt
Arbetet med att revidera nuvarande regional kulturplan inför kommande
planperiod ska ske i samverkan med kultursamverkansmodellens intressenter. För
att ge förutsättningar för arbetet och samverkan mellan berörda aktörer behövs ett
ramverk och gemensamma utgångspunkter.
Följande principer förslås gälla för revidering av Regional kulturplan för
Kronobergs län inför 2018-2020:


Processen ska bygga vidare på den nulägesanalys och det gemensamma
kunskapsunderlag som arbetats fram under tidigare kulturplaneprocesser
samt under framtagandet av Gröna Kronoberg 2025. Det gemensamma
kunskapsunderlaget och länets kulturella infrastruktur ska visualiseras på ett
tillgängligt sätt.

48

Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1603
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2016-09-23










Processen ska bygga vidare på tidigare arbetsmetoder och metoden Gröna
tråden som beskrivs i Gröna Kronoberg 2025. För att stärka förutsättningarna
för det civila samhällets aktörer att delta i revideringen medverkar Region
Kronoberg i projektet KiCK som drivs av Ideell kulturallians (IKA).
Processen ska vara hållbar och rymmas inom ramen för ordinarie resurser på
avdelningen för Regional utveckling.
Processen ska bygga på hållbar utveckling och hushålla med intressenternas
resurser. Ordinarie strukturer och årscykel för Regional kulturplan och Gröna
Kronoberg 2025 används för ändamålet.
Processen ska ske i enlighet med Förordning (2010:2012) om fördelning av
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Processen ska inkludera omvärldsbevakning, företrädesvis av de regioner som
ingår i Regionsamverkan Sydsverige.
Processen ska ske parallellt med genomförande av Regional kulturplan 20152017.

Dokumentets innehåll
Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
reglerar att en regional kulturplan ska innefatta en beskrivning av de prioriteringar
som landstinget vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt
stöd, prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt
uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering av
verksamheterna. Landstinget ska även, genom kulturplanen, ansvara för att länet
får god tillgång till: professionell teater-, dans- och musikverksamhet;
museiverksamhet; biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande
verksamhet; konst- och kulturfrämjande verksamhet; regional enskild
arkivverksamhet; filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd. Landstinget
ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets
kommuner och efter samråd medlänets professionella kulturliv och det civila
samhället. Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 ska följa
förordningen och förhålla sig till eventuella förtydliganden av densamma (till
exempel råd från Statens kulturråd).
Regional kulturplan för Kronobergs län är en understrategi till Gröna Kronoberg
2025. Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 anpassas därför efter
Gröna Kronoberg 2025 och föreslås innehålla följande:








Mål med indikatorer
Nuläge med utmaningar och möjligheter
Kulturpolitiska prioriteringar
Relevanta aktörer på respektive område
Horisontella kriterier
Årscykel för budget och uppföljning
Arbetsmetod
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1603
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2016-09-23

Organisation, dialoger och tidplan
Kulturnämndens presidium är styrgrupp för revideringen av kulturplanen.
Styrgruppen planerar dialoger med intressenter och ansvarar för att dialog
avseende kulturplanen förs kontinuerligt i Kulturnämnden.
Dialoger planeras i samband med Kulturnämndens ordinarie sammanträden och
andra delar av årscykeln. Dialogerna ska ha geografisk spridning i länet. I enlighet
med tidigare beslut i Kulturnämnden ska intresset hos berörda intressenter i
Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Blekinge undersökas gällande skapande av
filmfond. Kommunernas intresse och vilka kritiska faktorer som finns för ett
utvecklat regionalt och kommunalt åtagande i fristadsfrågan ska också undersökas i
samband med revideringen.
DIALOGER
Tidpunkt

Dialog

Intressenter

9 september

Kommunalt forum

Förtroendevalda med kulturansvar i kommuner
och region

September - oktober

Verksamhetssamtal

Verksamheter med regionalt anslag

14 december

Kulturnämndens ordinarie
sammanträde

Workshop för kulturnämndens ledamöter

Januari - februari

Kommunalt forum

Förtroendevalda med kulturansvar i kommuner
och region

2-3 februari

Regiondagarna

6 februari

Regionsamverkan
Sydsverige

Regionala förtroendevalda med kulturansvar
inom Regionsamverkan Sydsverige

16 februari

Tematiskt möte i samband
med Kulturnämndens
ordinarie sammanträde

Tas fram tillsammans med styrgrupp utifrån
intressentanalys

April – Maj 2017

Vårforum

Förtroendevalda och tjänstepersoner med
kulturansvar i kommuner och region, det
professionella kulturlivet och civilsamhället
samt intressenter för Länstransportplanen

20 april

Kommunalt forum i
samband med
Kulturnämndens ordinarie
sammanträde

Förtroendevalda med kulturansvar i kommuner
och region

25 april

Regionsamverkan
Sydsverige

Regionala förtroendevalda med kulturansvar
inom Regionsamverkan Sydsverige

Utöver dessa dialoger tillkommer möten med Kulturchefsnätverket som samlar
kommunernas tjänstepersoner med kulturansvar och är beredande inför
Kommunalt forum.
TIDPLAN PROCESS
Tidpunkt

Aktivitet
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1603
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2016-09-23

September 2016 – maj 2017

Dialogprocess

Oktober - december 2016

Detaljplanering och beslut om processplan

April – juni 2017

Sammanställning av material

26 juni 2017

Beslut om remissutgåva i Kulturnämnden

Juli – september 2017

Remissperiod

Augusti – september 2017

Sammanställning av slutversion

12 oktober 2017

Beslut om Regional kulturplan 2018-2020 i
Kulturnämnden

8 november 2017

Beslut om Regional kulturplan 2018-2020 i
Regionfullmäktige

November 2017

Regional kulturplan 2018-2020 till Statens Kulturråd

Kommunikation
För att tillgängliggöra Regional kulturplan 2018-2020 kommer extern
kommunikationskompetens att användas. Exempel på kommunikationsstöd är
webbutveckling, fotografering, språkstöd och dylikt.
Kostnader
Region Kronobergs kostnader omfattar ett internt team med processledare som
ska samordna, administrera och kommunicera Regional kulturplan för Kronobergs
län 2018-2020, motsvarande 50 % tjänst. Kostnader för extern
kommunikationskompetens ca 100 000 kr. Till detta tillkommer kostnader för
andra deltagande organisationer.
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7
Positionspapper för Regionsamverkan Sydsveriges
kulturutskott 16RK914
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK914
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2016-09-23

Kulturnämnden

Positionspapper för Regionsamverkan Sydsveriges
kulturutskott

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att som underlag för beslut i presidiet välja ut ett antal kulturpolitiska prioriteringar
från Region Kronoberg till ett positionspapper för Regionsamverkan Sydsveriges
kulturutskott.
Underlaget formuleras i samband med diskussion på kulturnämnden.

Sammanfattning
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste
regioner. Regionsamverkan Sydsverige arbetar för långsiktigt hållbar utveckling
för Sydsverige inom områdena regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik,
kultur samt hälso- och sjukvård. Till respektive område finns ett politiskt utskott
och en tjänstemannagrupp. Till kulturutskottet för Regionsamverkan Sydsverige
har Ragnar Lindberg och Pernilla Sjöberg utsetts att representera Region
Kronoberg. Kulturutskottet har beslutat om en gemensam handlingsplan för sitt
arbete.
Utöver handlingsplaner så har styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige även
rekommenderat alla utskott att ta fram positionspapper för att skapa en tydlighet
kring alla utskotts ambitioner, vilja och fokus.
Vid senaste mötet med Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott (15 september)
beslutades att respektive region på hemmaplan väljer ut tre kulturpolitiska
prioriteringar som kan ligga till grund för ett positionspapper för Regionsamverkan
Sydsveriges kulturutskott.
Som underlag för diskussion i kulturnämnden finns den handlingsplan som
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott beslutat om samt det positionspapper
som Regionsamverkan Sydsveriges utskott för infrastrukur har arbetat fram: Ett
enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige – Positionspapper infrastruktur och
transport 2016.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK914
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2016-09-23

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Handlingsplan för Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige – Positionspapper
infrastruktur och transport
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Handlingsplan
Regionsamverkan Sydsverige kulturutskottet
Övergripande målsättning
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner. Vi arbetar
för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige.
Regionsamverkan Sydsverige är en överenskommelse för att med invånarnas bästa för ögonen,
utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län,
Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg,
Region Halland samt Region Jönköpings län.
Konst och kultur ger viktiga nycklar till hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda
invånares identitet, tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur kan få människor att se världen och
sig själva genom andras ögon. Kultur ger individer och samhällen bättre förmåga att möta livet och
dess förändringar. Kultur ger perspektivförskjutning, ifrågasättande, empati, skapar sammanhang
och mening.
Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens
grundförutsättningar. Variationen i uttryck, verksamheter och aktörer är basen för ett rikt kulturliv
och måste värnas, lyftas fram och utvecklas.
Målsättningen i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott är att utifrån en sydsvensk horisont och
från ett kulturpolitiskt perspektiv tillsammans bli en stark kulturpolitisk röst gentemot den nationella
nivån, och därigenom öppna upp för dialog i nationella frågor.
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Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott arbetar för en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar
kulturutveckling genom:


att utgöra en arena för dialog med den nationella nivån



att främja samarbete mellan regionala kulturverksamheter



samarbete inom prioriterade utvecklingsområden



strategiskt kunskapsutbyte



att främja interkommunala samarbeten

Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott består av utsedda regionala förtroendevalda med
kulturansvar. Utskottet träffas fyra gånger per år, två gånger på våren och två gånger på hösten.
Ordförandeposten innehas av Region Halland. Utskottets arbetsgrupp består av kulturansvariga
tjänstepersoner. Arbetsgruppen träffas minst fyra gånger per år. Sammankallande är Region
Blekinge. De sex regionernas kulturella infrastruktur och kulturpolitiska organisation ser olika ut (se
bilaga). Samarbetet utgår ifrån att regionerna deltar utifrån behov, möjlighet och resurser.

Planerade aktiviteter 2016 -2018


Dialog inför remissförfarande i frågor som rör den gemensamma geografin, tex PM från
kulturdepartementet angående Kultursamverkansmodellen 2.0 och kulturarvspropositionen.



Bjuda ner Riksdagens kulturutskott samt statssekreteraren på kulturdepartementet till
höstens möte 7 november 2016.



Gemensam kompetensutveckling gällande civilsamhällets roll i Kultursamverkansmodellen.



Samarbeta inom professionell dans i syfte att stärka dans som konstform samt öka
tillgängligheten till dans för invånarna. Projektet Regionsamverkan Sydsverige utvecklar
dansområdet i södra Sverige har erhållit statligt stöd och påbörjas hösten 2016.



Gemensam upphandling av en kulturvaneundersökning under 2016.



Gemensam upphandling av kulturvaneundersökning 2018



Framställande av nya kulturplaner 2018- 2020 Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköping
2017
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ETT ENAT
SYDSVERIGE
SKAPAR
ETT STARKT
SVERIGE

POSITIONSPAPPER

INFRASTRUKTUR & TRANSPORT

2016
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1

ETT ENAT SYDSVERIGE
SKAPAR ETT STARKT SVERIGE
Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg,
Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland, samverkar
politiskt från hösten 2015 över regiongränserna
inom de festa politikområden. Vi gör det bland annat inom kollektivtrafk- och infrastrukturområdet
för ett helhetstänkande på samhällsutvecklingen.
En genomtänkt infrastruktur är en grundförutsättning för samhällets förbättring. Tillgänglighet
till arbete, bostad, utbildning, kultur och service
genom smidiga kommunikationer är viktiga i
människors vardag. Transportsystemets funktion
och utveckling, både för personer och gods, är
även avgörande faktorer för företagens konkurrenskraft och attraktivitet. Det strategiska läget gör att
ett starkt Sydsverige gynnar hela Sveriges tillväxt
och framsteg.
Vi sex regioner i Sydsverige vill samverka med
staten, kommunerna, näringslivet och andra
aktörer för att på bästa sätt ge förutsättningar för
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Sydsveriges och Sveriges utveckling. Infrastruktur,
kollektivtrafk, bostadsbyggande, näringslivsutveckling, forskning och innovationer hänger nära
samman och måste samspela för att nå gemensamma mål och använda resurserna effektivt.
Vi har enats kring prioriteringar för den framtida infrastrukturen genom att samlas kring tre
gemensamma sydsvenska utgångspunkter. Vi utgår
från dessa i vår planering och föreslår att de tas
som utgångspunkt i statens planering av infrastrukturen för åren 2018-2029. Det är viktigt att
tillräckliga resurser avsätts för att både underhålla
och utveckla infrastrukturen. Vi utgår ifrån att nya
stambanor byggs ut och att det sker genom särskild
fnansieringsform.
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SYDSVERIGES GEMENSAMMA
PRIORITERINGAR I UTVECKLING
AV TRANSPORTSYSTEMET ÄR:

VÅR ENIGHET I OVANSTÅENDE PRIORITERINGAR SYFTAR TILL ATT:

• Skapa en välfungerande helhet som korrigerar brister i
nuvarande transportsystem
• Utnyttja gjorda och planerade investeringar på bästa sätt
• Undanröja faskhalsar i det internationella, nationella och
regionala transportsystemet

• INTERREGIONAL TILLGÄNGLIGHET – SNABB UTBYGGNAD AV TVÅ NYA
STAMBANOR SOM KOPPLAR AN TILL BEFINTLIGA VÄSTKUSTBANAN,
SÖDRA STAMBANAN OCH ANSLUTANDE SIDOBANOR.

• Förbättra pendlingsmöjligheter med konkurrenskraftiga
restider och se till hela resan-perspektivet
• Koppla samman arbetsmarknader för att öka sysselsättningen
och främja kompetensförsörjning

• SAMMANKNUTET SYDSVERIGE – UTVECKLING OCH UNDERHÅLL AV JÄRNVÄGAR OCH VÄGAR SOM STÖDJER DEN FLERKÄRNIGA ORTSTRUKTUREN
MED TILLVÄXTMOTORER, KÄRNOR OCH DERAS OMLAND.

• Skapa en integrerande infrastruktur med fokus på boende och tillgänglighet
• Koppla samman stad och landsbygd
• Planera för en klimatsmart kollektivtrafk och infrastruktur

• KONKURRENSMÄSSIGA OCH HÅLLBARA GODSTRANSPORTER – ÖKAD
TRANSPORTKAPACITET FÖR EFFEKTIVA OCH KLIMATSMARTA TRANSPORTER
FÖR NÄRINGSLIVET.

Mats Eriksson
Regionstyrelsens ordförande
Region Halland
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Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Region Kronoberg

• Utveckla en gränsöverskridande kollektivtrafkoch infrastrukturplanering

Henrik Fritzon
Regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

Håkan Jansson
Regionstyrelsens ordförande
Region Jönköpings län
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Christina Mattisson
Regionstyrelsens ordförande
Region Blekinge

Ulf Nilsson
Ordförande
Regionförbundet i Kalmar Län
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PRIORITERING 1

PRIORITERING 2

Sydsverige har ett strategiskt läge i Sverige med nära
koppling till såväl övriga Europa som Mälardalen
och Västsverige. Tillgängligheten till Sveriges tre
storstadsområden är mycket viktig – 26 procent
av landets befolkning bor i Sydsverige! En av de
viktigaste satsningarna för framtiden är etablering
och utbyggnad av nya stambanor i Sverige, där
Sydsverige påverkas av alla delar av det planerade
höghastighetsnätet.
I samverkan med sidobanorna ger nya stambanorna också nya möjligheter att knyta samman
Sydsveriges olika delar. Även de internationella
kopplingarna mot Norge, Danmark, och Tyskland,
den globala tillgängligheten via Köpenhamns fygplats, samt möjligheterna att bättre knyta samman
Skåne-Halland-Göteborg med snabba tåg är av stor
betydelse. Det förutsätter att de nya stambanorna
inte ses som isolerade företeelser utan att de planeras och utvecklas nära samordnat med anslutande
sidobanor och regional trafk. Satsningarna på de
anslutande sidobanorna kan inte vänta utan bör
ske parallellt för att skapa en nödvändig regional
tillgänglighet och underlag för höghastighetstågen.
Härigenom uppstår störst samhällsekonomisk nytta
av de mycket stora investeringar som planeras.

Sydsverige har en ferkärnig ortsstruktur. I alla delar
av Sydsverige fnns tillväxtmotorer och regionala
kärnor, städer med dynamisk tillväxt och goda
utvecklingsförutsättningar. Motorerna har stark
befolknings- och sysselsättningstillväxt som skapar tillväxteffekter för omlandet, och har därmed
stor betydelse för sina respektive regiondelar. Vissa
områden präglas av tillverkningsindustri och företag
som arbetar i internationell konkurrens. I Sydsverige fnns också områden med svag utveckling av
befolkning och sysselsättning.
Den ferkärniga strukturen är en tillgång och
viktig utgångspunkt för Sydsveriges utveckling och
planering samt hur transportsystemet ska ordnas.
Genom ferkärnighet och samspel mellan städerna
ökar robustheten på arbetsmarknaden och i företagens möjligheter. Denna struktur ger också valfrihet
och minskad sårbarhet för varje invånare. För att
området ska kunna utvecklas, till gagn för hela Sverige, behöver den ferkärniga ortstrukturen stödjas
genom ett fnmaskigt nät av infrastruktur. Ett väl
fungerande järnvägsnät och ett nationellt och regionalt säkert vägnät präglat av hög tillgänglighet är en
förutsättning.
Sydsveriges järnvägsnät är ett av Sveriges mest
trafkerade. Den hårda belastningen medför störningar i systemen som får stora konsekvenser för
såväl resenärer som gods. Det fnns behov av ordentliga insatser för att höja järnvägarnas skick och återhämta ett eftersatt underhåll. Det behövs i många
fall investeringar i stationsanläggningar, dubbelspår
och trimningsåtgärder. Detta ger ökad kapacitet,
kortare restider och ett mindre sårbart system.

INTERREGIONAL TILLGÄNGLIGHET

SAMMANKNUTET SYDSVERIGE

Utbyggnaden av de nya stambanorna bör genomföras
så snabbt som möjligt, starta från storstadsområdena
och samordnas med anslutande järnvägar, stationer
och utbyggd regional tågtrafk.

VAD KRÄVS?
Vi sex regioner tillhandahåller och förbättrar den regionala tågtrafken för att öka kvalité, fer tågavgångar
och minska restider i Sydsverige. Vi ser därmed fyra
punkter som bör prioriteras från statligt håll för bästa
effektivitet och användning av resurser:
1. De nya stambanorna bör byggas ut så snabbt
som möjligt då nyttorna erhålls fullt ut först när
hela systemet är i funktion.

6

2. Starta utbyggnad utifrån storstäderna där problemen och kapacitetsbristerna är störst redan idag.
3. Stambanornas utbyggnad bör samordnas med
förbättringar av sidobanorna och den
regionala trafken.
4. Färdigställ utbyggnaden av Västkustbanan och möjliggör snabb trafk som kan öka tillgängligheten till
Göteborg, Kastrup, Köpenhamn och norra Tyskland.

60

De faktorer som i detta fall vägts in vid klassningen
som regional kärna är befolkningsstorlek, pendlingsnetto och graden av mångsidighet i näringslivet genom så kallad branschbredd. Viss hänsyn har också,
för att beakta de skilda förhållanden som fnns i
Sydsveriges olika delar, tagits till ortens bedömda
betydelse för sitt närmaste omland. Med tillväxtmotorer menas sådana regionala kärnor som har en
snabbare befolknings- och sysselsättningstillväxt
än genomsnittet i länet vilket ger spridningseffekter
och tillväxt i omlandet.
STÖRRE OCH INTEGRERANDE
ARBETSMARKNADSREGIONER FÖR ETT
KONKURRENSKRAFTIGT NÄRINGSLIV
En gemensam strategisk planering av infrastruktur
och kollektivtrafk ger tillgång till arbetsmarknad
och utbildning. I en global ekonomi är näringslivets
konkurrens- och attraktionskraft beroende av goda
kommunikationer genom järnväg, väg, fyg och
sjöfart. Ökad och bred tillgänglighet skapar stor
social nytta för det moderna samhället och har en
integrerande funktion.
I Sydsverige fnns en hög andel arbetstillfällen,
bland annat inom forskning och utveckling. Här
planeras för två världsunika forskningsanläggningar,
MAX IV och ESS, det senare ett av de största och
mest högprioriterade forskningsinfrastrukturprojekten i Europa. För den svenska innovationskraftens tillväxt måste infrastrukturen koppla samman
lärosäten och forskningsanläggningar, samt göra
dem tillgängliga för studenter, forskare, arbetskraft,
och inte minst internationell omvärld. Detta är en
grundbult för Sveriges framtida konkurrenskraft
internationellt.
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NORRKÖPING
LINKÖPING

Planerna på nya stambanor ger stora möjligheter
tillsammans med den regionala persontågstrafken,
bland annat som ett medel att knyta samman Sydsveriges arbetsmarknadsregioner med korta restider
och låg miljöpåverkan. De sydsvenska regionerna
prioriterar en fortsatt utveckling av kollektivtrafken
där den regionala tågtrafken är ryggraden i systemet. I relationer där järnväg saknas kan högklassig busstrafk, så kallade superbussar, vara ett bra
alternativ.

TRANÅS

VÄSTERVIK

GÖTEBORG
JÖNKÖPING

BORÅS

KUNGSBACKA

NÄSSJÖ

OSKARSHAMN

VARBERG

HÅLLBAR PLANERING
För att klimatmålen ska nås krävs en omställning av
transportsystemet. De olika färdmedlen ska samverka och komplettera varandra och erbjuda hållbara res- och transportmöjligheter utifrån ett hela
resan-perspektiv. Sydsveriges regioner, kommuner

VÄRNAMO

FALKENBERG

ALVESTA
NYBRO
LJUNGBY

HALMSTAD

VÄXJÖ

KALMAR

VAD KRÄVS?

ÄLMHULT

KARLSHAMN

HELSINGBORG
KRISTIANSTAD

Vi sex regioner skapar tillväxt, fer arbeten och social
sammanhållning genom att öka närheten mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor, via utbyggd kollektiv- och
cykeltrafk samt genom att införa ny teknik och lösningar för resande och transporter av varor. Vi bygger
ut högklassiga busslösningar vilket kräver insatser i
infrastrukturen såväl i tätorter som på landsbygden.
Tillsammans med kommunerna bygger vi ut kollektivtrafken med fordon som drivs av fossilfria bränslen och
ersätter korta bilresor med cykelvägnät. Vi har höga
ambitioner gällande utbyggnad av cykelvägar i stadsmiljöer och för att knyta ihop landsbygd och stad. Vi ser
därmed sju punkter som bör prioriteras från statligt håll
för bästa effektivitet och användning av resurser:

RONNEBY

HÄSSLEHOLM

KARLSKRONA

LANDSKRONA

LUND

KÖPENHAMN

MALMÖ
TILLVÄXTMOTOR

TRELLEBORG

YSTAD

och näringsliv har goda förutsättningar att bidra i
denna utveckling. Här fnns stor tillgång på förnyelsebara energikällor och forskning kring framtidens
bränslen och motorer. Här drivs ett aktivt arbete
med kollektivtrafkutveckling, bland annat med det
gemensamma Öresundstågsystemet och K2, ett nationellt kunskapscenter för forskning och utbildning
inom kollektivtrafk. Sveriges mest framgångsrika
cykelkommuner ligger i området. Dessutom fnns
ett fertal utvecklingsplattformar för hållbara städer,
mobility management, miljöanpassad logistik, och
intelligenta transportsystem. I de stora städerna
fnns särskilda utmaningar att hitta utrymmessnåla
och rena lösningar som kan möta kraven på attraktiva stadsmiljöer. Städerna och deras samspel med sitt
omland är också särskilt viktiga i frågan att minska
transporternas klimatpåverkan.

REGIONAL KÄRNA

1. Säkerställa underhåll och drift på järnvägar som
trafkeringen kräver. Södra stambanan och Västkustbanan är särskilt viktiga.

Den ferkärniga strukturen i Sydsverige är en tillgång som
ska tas tillvara genom bra tillgänglighet mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor och genom att stärka deras
samspel med sitt omland.

2. Trimma järnvägssystemet för ökad kapacitet och
förbättrad hastighetsstandard.

högre hastighet så att ett sammanhållet tågsystem
skapas och trafkunderlaget till stambanorna vidgas.
Skapa effektiva knutpunkter för samordning av regional och interregional trafk. Den långsiktiga funktionen för Södra stambanan säkerställs, både före och
efter utbyggnad av den nya stambanan.
5. Effektiva och miljövänliga kopplingar mellan städer
och deras omland. Säkra vägunderhållet och bygg
busshållplatser med hög kvalitet på det statliga
vägnätet samt öka framkomligheten för buss.
6. Utveckling och incitament för införande av ny teknik
för hållbara drivmedel, trafkantinformation och
effektivt utnyttjande av infrastrukturen.
7. Öka satsning på cykelvägar för att skapa ett
sammanhängande cykelnät i södra Sverige. Knyta
ihop det statliga väg- och cykelvägsnätet med det
kommunala.

3. Tillgång till de nya stambanorna även för ett snabbt
regionaltågsystem.
4. Uppgradera sidobanorna för ökad kapacitet och
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PRIORITERING 3

KONKURRENSMÄSSIGA OCH
HÅLLBARA GODSTRANSPORTER

Sveriges perifera läge i förhållande till fera tunga
marknader för utrikeshandeln innebär att effektiv
infrastruktur och logistik är av särskild betydelse
för landet. Sydsveriges strategiska läge gör att en stor
del av Sveriges import och export passerar genom
området varje år, det vill säga 41 procent av importvärdet respektive 31 procent av exportvärdet. Här
går förbindelserna mellan det kontinentala Europa
och Skandinavien, och Sydsverige har därmed en
nyckelroll i TEN-T-nätverkets svenska delar. Flera
viktiga hamnar, fygplatser och andra knutpunkter
av nationell och internationell betydelse ingår eller
ligger i anslutning till nätverket. Tillgängligheten
och kapaciteten i Öresundsregionen är en särskild
utmaning, där hamnarna har en nyckelroll för
Sveriges ekonomi.
NYA MARKNADER, STARK SKOGSNÄRING
OCH VÄXANDE TRANSPORTVOLYMER
De globala handelsmönstren förändras och handeln
växer särskilt snabbt i relation mot centrala och öst-

ra Europa och mot Asien. Det ställer ökade krav på
kapacitet och effektivitet i dessa transportrelationer.
Idag saknas viktiga länkar mellan södra Sverige och
de prioriterade TEN-T-korridorerna i Polen och de
baltiska länderna. Detta berör hamnarna i Småland,
Blekinge och Skåne, men också väg- och järnvägsnätet som kopplar till dessa knutpunkter.
I Sydsverige fnns även en stark skogsnäring,
hela 20-25 procent av rikets tillväxt inom segmentet,
vilket innebär stora volymer för transportnätet
inklusive hamnarna. Jönköpingsområdet är en
central punkt för logistik med en viktig funktion
för hela landets tillväxt. Godstransporterna på det
hårt belastade sydsvenska järnvägs- och vägnätet
beräknas dessutom öka, bland annat på grund av
kommande Fehmarn Bält-förbindelsen och ökande
handel mot östra Europa. För att kunna leva upp
till nationella och regionala målsättningar om tillväxt, miljö och utveckling krävs en utökad kapacitet
i infrastrukturen.

VAD KRÄVS?
Vi sex regioner driver utvecklingsarbete tillsammans
med andra så att transporterna effektiviseras och bidrar till regional utveckling med mindre klimatpåverkan.
Vi utvecklar våra regioner så att de kan samspela med
andra delar av Sverige och så att de blir konkurrenskraftiga och bidrar till Sveriges tillväxt. Vi möter upp
den ökade handeln över Östersjön med bra infrastruktur och intermodala lösningar. Vi ser därmed fyra
punkter som bör prioriteras från statligt håll för bästa
effektivitet och användning av resurser:

2. Knyta ihop Sydsveriges Östersjöhamnar med
TEN-T-nätverket för att få bättre koppling till de viktiga och växande handelsmarknaderna i Polen och
Baltikum.
3. Säkra bärigheten på det fnmaskiga vägnätet och
åtgärder för upprepade årliga tjällossningar.
4. Samordning av transportsystemet med grannländer
genom gemensamma nationella och internationella
utvecklingsprojekt, med fokus på logistik och miljö.

1. Vidareutveckla och undanröja faskhalsar i TEN-T
Skandinavien Medelhavetkorridoren, särskilt på
Södra stambanan, Västkustbanan och i passagen
genom Öresundsregionen och norra Tyskland.

10

TEN-T:s huvudkorridor ScanMed knyter Sverige till det kontinentala Europa. För att
möta transportutvecklingen behövs satsningar på Södra stambanan, Västkustbanan
och anslutningar till hamnarna. Nätet behöver kompletteras så att Sverige knyts ihop
med huvudkorridorerna i Polen och Baltikum.
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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE syftar till att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län,
Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region
Jönköpings län. Målsättningen är att skapa en grund för ökad
tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt
hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter
en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling i Sydsverige
och i Sverige.

REGIONSAMVERKAN.SE
12
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8
Förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2017
16RK1602
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1602
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2016-09-22

Kulturnämnden

Förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att uppdra åt kulturnämndens presidium att besluta om förhandlingsframställan till
Kulturrådet inför 2017 med utgångspunkt i kulturnämndens budget och
verksamhetsplan

Sammanfattning
Mot bakgrund av de regionala kulturplanerna fattar styrelsen för Statens kulturråd
beslut om kommande års fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet (förordning 2010:2012). Inför beslutet har alla regioner som
ingår i den statliga kultursamverkansmodellen möjlighet att i november årligen
inkomma med revideringar av sina regionala kulturplaner.
Kronobergs län har inte skickat in årliga revideringar av den regionala
kulturplanen, utan istället formulerat en förhandlingsframställan till Statens
kulturråd inför beslut om fördelning.
I förhandlingsframställan till Statens kulturråd beskrivs de regionala
förutsättningarna och målsättningarna på kulturområdet i Kronoberg, 2017 års
prioriteringar samt de behov av utökad statlig fördelning som finns för att kunna
genomföra prioriteringarna.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Sida 1 av 1
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9
Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional
kulturverksamhet 2017 16RK1601
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1601
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2016-08-31

Kulturnämnden

Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till
regional kulturverksamhet 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional
kulturverksamhet 2017

Sammanfattning
Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen. I länet
är det Region Kronoberg som ansvarar för administration och fördelning av
medel enligt förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet. 2016 års fördelning av statsbidrag till Kronobergs län
omfattade totalt 33 700 000 kronor.
Av reglementet för kulturnämnden framgår att det ingår i nämndens uppgifter att
fördela dessa medel i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
För att det statliga anslaget ska kunna utbetalas till berörda
verksamheter i kultursamverkansmodellen i enlighet med Region Kronobergs
ordinarie utbetalningsrutiner antar kulturnämnden i förhand
fördelningsprinciper för det statliga bidraget kommande år.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

§203 RS Anvisningar om fördelningsprinciper avseende statliga bidrag
till regional kulturverksamhet
Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional
kulturverksamhet 2017, beslutsunderlag
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1601
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2016-08-31

Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till
regional kulturverksamhet 2017
Bakgrund
Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen. I länet
är det Region Kronoberg som ansvarar för administration och fördelning av
medel enligt förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet.1 2016 års fördelning av statsbidrag till Kronobergs län
omfattade totalt 33 700 000 kronor (se slutgiltig fördelning av 2016 års medel,
både regionala och statliga, i tabell längre ner).
På statlig nivå är Kulturrådet samordnande myndighet. Kulturrådets styrelse
tar årligen beslut om storleken på det statliga anslaget till regional
kulturverksamhet i de län som ingår i kultursamverkansmodellen. Kulturrådets
beslut avseende 2017 års anslag fattas i slutet av januari 2017 och meddelas
regionerna omgående. För att det statliga anslaget ska kunna utbetalas till berörda
verksamheter i kultursamverkansmodellen i enlighet med Region Kronobergs
ordinarie utbetalningsrutiner antar kulturnämnden i förhand
fördelningsprinciper för det statliga bidraget kommande år. Styrdokument för
fördelningen är Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 med
kulturpolitiska prioriteringar för en treårsperiod (se kapitel 4 i planen).
Regionstyrelsens anvisningar inför 2017 års fördelning
Av reglementet för kulturnämnden framgår att det ingår i nämndens uppgifter att
fördela statliga medel till regional kulturverksamhet i enlighet med
regionstyrelsens anvisningar. Inför kulturnämndens fördelning av statliga bidrag
till regional kulturverksamhet 2017 har regionstyrelsen beslutat om nedanstående
anvisningar.




Fördelningen ska ske i enlighet med förordning (2010:2012) om fördelning
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Styrdokument för fördelningen ska vara Regional kulturplan för
Kronobergs län 2015-2017
Fördelningen ska följa Region Kronobergs övriga rutiner och riktlinjer

Fördelningsprinciper
Nedanstående fördelningsprinciper föreslås inför kulturnämndens fördelning av
statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2017.



Som riktvärde används 2016 års fördelning till de verksamheter som ingår
i kultursamverkansmodellen (se tabell).
Vid eventuell uppräkning från Statens kulturråd räknas det statliga
anslaget för verksamheterna upp utifrån den procentnivå som anges.

1

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning20102012-om-ford_sfs-2010-2012/
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1601
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2016-08-31










Eventuellt extra statligt anslag fördelas med utgångspunkt i
utvecklingsarbete formulerat i Region Kronobergs framställan om utökad
fördelning av statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen 2017
som ställs till Statens kulturråd i november.
En eventuell nedskärning från Statens kulturråd hanteras av Region
Kronobergs kulturnämnd med utgångspunkt i en konsekvensanalys som
genomförs om ett sådant utfall blir aktuellt.
Den del av det statliga anslaget till Regionteatern Blekinge Kronoberg och
Musik i Syd som omfattas av de villkorade medlen till
kvalitetsförstärkande insatser på scenkonstområdet2 ska utgå från de
villkor som Kulturrådet anger och användas i samråd med Region
Kronoberg under 2017. Eventuella övriga villkorade medel ska fördelas i
enlighet med anvisningar från Kulturrådet.
Statligt anslag fördelas inte till verksamheter som inte uppfyller delmålen i
arbetet med förverkligandet av funktionshinderspolitikens mål.3
I enlighet med det budgetförslag som kulturnämndens presidium lagt så
omfördelas statliga medel från Cirkus i Glasriket till Berättarnätet
Kronoberg.
Utbetalningsförfarande: de statliga medlen till verksamheter i
kultursamverkansmodellen betalas ut kvartalsvis, i enlighet med Region
Kronobergs ordinarie rutiner för utbetalning och enligt de riktvärden som
anges ovan. Summan regleras i efterhand beroende på beslut från
Kulturrådet.

Fördelningsprinciperna är samma som föregående år, med undantag av
omfördelningen av anslag samt de två punkter som rör dels de villkorade medlen
för kvalitetsförstärkande insatser på scenkonstområdet och dels förverkligandet av
delmålen i funktionshinderspolitiken. Dessa två punkter tillkommer i år och
indikerar en starkare statlig styrning inom ramarna för kultursamverkansmodellen.
Verksamheter med delat huvudmannaskap
För de verksamheter i kultursamverkansmodellen där det regionala
huvudmannaskapet delas har följande administrativa uppdelning gjorts mellan
huvudmännen i sydost (Blekinge, Kalmar och Kronoberg) gällande ansökan om
de statliga medlen:


Region Kronoberg söker för Regionteatern Blekinge Kronoberg (Region
Kronoberg delar huvudmannaskapet med Region Blekinge)

2

Medel som förväntas frigöras inom ramarna för kultursamverkansmodellen med anledning av det
nya pensionsavtalet på scenkonstområdet som trädde i kraft 1 januari 2015. 2016 var summan som
villkorades av Kulturrådet för detta ändamål i Kronoberg totalt 1 231 000 kronor.
3 Delmålen avser att det i berörda kulturverksamheter ska finnas handlingsplaner för tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning, tillgänglighetsanpassade webbplatser och e-tjänster, liksom
säkerställande av att så kallade enkelt avhjälpta hinder är undanröjda i de publika lokaler som
används. Från och med 2017 är det den regionala nivåns ansvar att säkerställa att statsbidrag inte
lämnas till verksamheter som inte uppfyller detta.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1601
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2016-08-31





Region Blekinge söker för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
(Region Kronoberg delar huvudmannaskapet med Region Blekinge)
Region Blekinge söker för Dans i Sydost (Region Kronoberg delar
huvudmannaskapet med Region Blekinge och Landstinget i Kalmar län)
Landstinget i Kalmar län söker för Reaktor Sydost (Region Kronoberg
delar huvudmannaskapet med Region Blekinge och Landstinget i Kalmar
län)
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1601
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2016-08-31

DRIFTSTÖD OCH STÖDSYSTEM KULTUR 2016
Regionala medel

Statliga medel via
kultursamverkansmodellen

Totalt

10 227 848

6 859 071

17 086 919

13 592 073

21 989 507

11 998 151

23 625 269

104 560

1 371 958

317 899

207 062

524 961

2 748 799

adm. via Blekinge*

2 748 799

Dans i Sydost

225 617

adm. via Blekinge*

225 617

Hemslöjden i Kronobergs län

792 164

642 076

1 434 240

Reaktor Sydost

962 258

adm. via Kalmar*

962 258

Riksteatern Kronoberg

319 239

297 008

616 247

Berättarnätet Kronoberg

482 357

Kulturparken Småland AB
(inkl. Kronobergsarkivet)
Särskilda medel för nedanstående
satsningar och uppdrag är inkluderade i
totalsumman
Etableringsstöd Kulturarvscentrum Småland
(2015-2017)

(200 000)

Verksamhet Emigrantinstitutet (2015-2017)

(300 000)

Ägartillskott lokalkostnad (2016)

(400 000)

Stiftelsen Musik i Kronoberg
(inkl. Musik i Syd AB, Musica Vitae AB
och Smålands musikarkiv)

8 397 434

Särskilda medel för nedanstående
satsningar och uppdrag är inkluderade i
totalsumman
Utökat stöd Musica Vitae (2015-2017)

(200 000)

AB Regionteatern Blekinge Kronoberg

11 627 118

Särskilda medel för nedanstående
satsningar och uppdrag är inkluderade i
totalsumman
Scenkonstsubventioner till kommunerna

(350 000)

Utökat grunduppdrag professionell dans

(1 100 000)

Tilläggsbudget professionell dans (2016)

(264 000)

Sven och Ann Margret Ljungbergs
stiftelse

1 267 398

Särskilda medel för nedanstående
satsningar och uppdrag är inkluderade i
totalsumman
Konstpedagogik

(500 000)

MU-avtal

(100 000)

Cirkus i Glasriket
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

482 357
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Diarienr: 16RK1601
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2016-08-31

Italienska Palatset

83 319

83 319

Kronobergs läns Hembygdsförbund

54 207

54 207

Linneateatern

173 463

173 463

Smålands konstarkiv

177 799

177 799

Smålands Idrottsförbund

1 807 426

1 807 426

SISU

1 028 905

1 028 905

Studieförbund

6 969 734

6 969 734

Ungdomsorganisationer

1 445 000

1 445 000

Utvecklingsmedel

625 000

625 000

Crowdculture

175 000

175 000

Priser och stipendier

120 000

120 000

Övriga regionala stödsystem kultur

Totalt

49 972 984

33 700 001

* För verksamheter med delat huvudmannaskap söks och fördelas de statliga medlen i samråd mellan
huvudmännen (Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge och Region Kronoberg). När det gäller det
regionala anslaget för dessa verksamheter beslutas slutlig summa i samråd mellan huvudmännen.
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83 672 985

Protokollsutdrag
Datum: 2016-09-13

§ 203. Anvisningar om fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till
regional kulturverksamhet 2017 16RK1601

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt kulturnämnden att besluta om fördelningsprinciper avseende statliga
bidrag till regional kulturverksamhet 2017 i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
Sammanfattning
Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen. I länet är det
Region Kronoberg som ansvarar för administration och fördelning av medel enligt
förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.
2016 års fördelning av statsbidrag till Kronobergs län omfattade totalt 33 700 000
kronor. Av reglementet för Region Kronobergs kulturnämnd framgår att det ingår i
nämndens uppgifter att fördela dessa medel i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att uppdra åt kulturnämnden att besluta om fördelningsprinciper avseende statliga
bidrag till regional kulturverksamhet 2017 i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
Expedieras till
Kulturnämnden
Kulturansvarig




Beslutsunderlag
§286 RSAU Anvisningar om fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet
2017
Anvisningar om fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2017,
Ordförandes förslag till beslut
Anvisningar om fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2017

Paragrafen är justerad
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Åtgärder för tillgänglighetsanpassning 16RK1785
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1785
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2016-09-22

Kulturnämnden

Åtgärder för tillgänglighetsanpassning

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
Att avsätta 300 000 kr ur regionala utvecklingsmedel (kultur) till åtgärder för
tillgänglighetsanpassning i enlighet med upprättat beslutsunderlag

Sammanfattning
Från och med 2017 ansvarar respektive region för att statsbidrag inom
kultursamverkansmodellen fördelas till verksamheter som uppfyller delmålen i
arbetet med att förverkliga funktionshinderpolitikens mål. Det innebär att
verksamheterna inom kultursamverkansmodellen ska ha tillgängliga webbplatser,
information om tillgänglighet på webb och sociala medier samt ha åtgärdat enkelt
avhjälpta hinder i publika lokaler. Av denna anledning har Region Kronobergs
kulturnämnd avsatt 300 000 kr för att stödja verksamheterna inom
kultursamverkansmodellen att tillgängliggöra sin verksamhet.
Förutom att uppnå grundkraven i delmålen av funktionshinderspolitiken kan stöd
sökas för att ytterligare förbättra tillgängligheten i verksamheterna. Exempel på
insatser kan vara att anlita en tillgänglighetskonsult, tillgänglighetsanpassa sin
webbplats, åtgärda höga trösklar eller dålig belysning, kontrastmarkera ytor eller
skylta en lokal.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag Åtgärder för tillgänglighetsanpassning
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1785
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2016-09-22

Åtgärder för tillgänglighetsanpassning
Från och med 2017 ansvarar respektive region för att statsbidrag inom
kultursamverkansmodellen fördelas till verksamheter som uppfyller delmålen i
arbetet med att förverkliga funktionshinderpolitikens mål. Det innebär att
verksamheterna inom kultursamverkansmodellen ska ha tillgängliga webbplatser,
information om tillgänglighet på webb och sociala medier samt ha åtgärdat enkelt
avhjälpta hinder i publika lokaler. Av denna anledning har Region Kronobergs
kulturnämnd avsatt 300 000 kr för att stödja verksamheterna inom
kultursamverkansmodellen att tillgängliggöra sin verksamhet.
Insatserna ska genomföras senast den 31 december 2016 och återrapporteras vid
samma tid. Exempel på insatser kan vara att anlita en tillgänglighetskonsult,
tillgänglighetsanpassa sin webbplats, åtgärda höga trösklar eller dålig belysning,
kontrastmarkera ytor eller skylta en lokal. Förutom att uppnå grundkraven i
delmålen av funktionshinderspolitiken kan stöd sökas för att ytterligare förbättra
tillgängligheten i verksamheterna.
Medel söks genom att verksamheterna kort beskriver åtgärd och kostnad. Sista
datum för ansökan är den 31 oktober 2016.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK51
Handläggare: Lovisa Eriksson, Regional utveckling
Datum: 2016-09-13

Kulturnämnden

Kulturpris och stipendier 2016

Ordförandes 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
att utnämna NN till mottagare av årets arbetsstipendium
att utnämna NN till mottagare av årets ungdomsstipendium
(Namn presenteras vid kulturnämndens sammanträde)

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 medborgarperspektiven och prioriteringarna i Regional
kulturplan för Kronobergs län.
Priserna delas ut vid regionfullmäktiges sista sammanträde för året med undantag
för Årets kreativa entreprenör inom kulturområdet som delas ut på
Innovationsdagen den 26 oktober, om möjlighet finns.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs län 2015-2017
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Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK289
Handläggare: Emelie Johansson,
Datum: 2015-02-17

Kulturnämnden

Kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs län 20152017
Övergripande mål med utmärkelserna
Kronobergs län ska erbjuda ett innovativt kulturklimat med bredd och spets.
Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 är det styrdokument som
anger riktningen för Region Kronobergs utvecklingsarbete inom kulturområdet.
Ur ett medborgarperspektiv innebär utvecklingsarbetet att:







Du ska ha möjlighet att uppleva ett kulturutbud av hög kvalitet som
speglar samhället utifrån en mångfald av uttryck
Du ska få ökad tillgång till mötesplatser och kulturutbud
Du ska få stöd att utveckla eget skapande och möjlighet att dela med dig
av kunskap och idéer, samskapa och arrangera kultur med andra
Kan du själv inte ta dig till kulturen så ska kulturen komma till dig
Du ska få ökade möjligheter att påverka förändringar av det offentliga
rummet
Du som är professionell kulturskapare ska få bättre förutsättningar att
verka i länet

Under 2015-2017 präglas utvecklingsarbetet av tre prioriteringar:




Stärka förutsättningarna för kulturens egenvärde och konstnärlig förnyelse
Utveckla publikarbete och förutsättningar för deltagarkultur
Öka samhandling mellan politikområden

Region Kronobergs årliga utdelning av kulturpriser och kulturstipendier tar sin
utgångspunkt i medborgarperspektiven och prioriteringarna.
Den totala summan för kulturpriser och kulturstipendier uppgår årligen till 135
000 kr, varav 35 000 kr går till omkostnader i form av annonsering, juryexpertis,
blomsterinköp, diplom mm.

Sida 1 av 3
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Rutin
Giltlig t.o.m: XX
Identifierare: 8533

Kulturstipendium
Region Kronoberg delar årligen ut två kulturstipendier. Ett arbetsstipendium om
60 000 kronor samt ett ungdomsstipendium om 20 000 kronor. Stipendierna delas
ut vid Regionfullmäktiges sista sammanträde för året.
Arbetsstipendiet ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda
konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film,
fotokonst, digitala medier och andra jämställda områden.
Sökande till arbetsstipendium ska bo eller verka i länet alternativt ha annan form
av anknytning till länet. Stipendiet kan utdelas till person eller grupp.
Sökande till ungdomsstipendium ska bo i länet och vara högst 25 år gammal.
Stipendiet kan utdelas till person eller grupp. Även unga arrangörer kan söka.

Rutiner och urvalsförfarande stipendier
Kulturstipendium annonseras i den lokala dagspressen och sökes via ansökan eller
nominering till Region Kronoberg. Arbetsprover ska bifogas ansökan.
Kulturkansliet tillsätter experter inom respektive kulturområde vars uppgift är att
bedöma ansökningarna. Vid ett gemensamt möte mellan experterna för de fram
de kandidater de anser är lämpliga stipendiater. Samtalet utgår från grunder för
prioritering där bland annat konstnärlig färdighet, verksamhet i länet,
kulturområde och kön behandlas.
Förslag till stipendiater presenteras för kulturnämnden för beslut.
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Rutin
Giltlig t.o.m: XX
Identifierare: 8533

Kulturpris
Kulturpristagare utses av Region Kronobergs kulturnämnd och delas årligen ut
vid regionfullmäktiges sista sammanträde.
Region Kronobergs kulturpris ska hedra personer som genom sin verksamhet
gjort en förtjänstfull kulturell insats i Kronobergs län. Priset består av ett
konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv får välja, till ett värde av 10
000 kr.

Kreativ entreprenör inom kulturområdet
Kreativ entreprenör beslutas av Region Kronobergs kulturnämnd och delas
årligen ut vid Innovationsdagen.
Kreativ entreprenör delas ut till en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt
bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat kreativa mötesplatser i
Kronobergs län. Det kan t.ex. gälla restauranger, kaféer, företag, ideella
organisationer eller andra aktörer. Priset består av ett konstverk eller
konsthantverk som pristagaren själv får välja till ett värde av 10 000 kr.

Bubblare
Pristagare till Bubblare beslutas av Region Kronobergs kulturnämnd och delas
årligen ut vid regionfullmäktiges sista sammanträde för året. Bubblare ska gå till en
aktör som just inlett en spännande utveckling, gärna med fokus på
sektoröverskridande samarbete. Priset är ett vandringspris bestående av ett
glaskonstverk från Transjö Hytta i Kosta.

Rutiner och urvalsförfarande utmärkelser
En kulturprisgrupp utsedd av Region Kronobergs kulturnämnd tar fram förslag
till pristagare för Kulturpris, Kreativ entreprenör och Bubblare. Vid
sammansättning av prisgruppen tas hänsyn till kännedom om länet och olika delar
av kulturlivet, liksom en jämn fördelning mellan könen samt spridning mellan
olika kulturområden.
När pristagare föreslås skall prisgruppen särskilt beakta; spridning i länet, kön och
kulturområde, i den ordningen.
Region Kronoberg efterlyser inför kulturprisgruppens möte förslag från
kommunernas tjänstepersoner med ansvar för kultur. För Kreativ entreprenör
efterfrågas även förslag från kommunernas tjänstemän med ansvar för
näringslivsfrågor.
Prisgruppens förslag presenteras för kulturnämnden som tar beslut.

Sida 3 av 3

81

12
Svar på motion – Involvera frivilligorganisationerna i
integrationsarbetet med nyanlända 16RK1183
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Svar på motion
Diarienr: 16RK1183
Handläggare: Lovisa Eriksson, Regional utveckling
Datum: 2016-09-22

Kulturnämnden

Svar på motion – Involvera frivilligorganisationerna i
integrationsarbetet med nyanlända

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Eva Johnsson (KD), Bengt Germundsson (KD) och Anna Zelvin (KD) har i en
motion föreslagit regionfullmäktige att inrätta kulturstipendium för att uppmuntra
kultur- och idrottsföreningar att bidra till integrationsprocessen av nyanlända. I
motionen föreslås att stipendiet kan finansieras genom det statsbidrag som Region
Kronoberg tilldelats 2016 för ökade kostnader för flyktingmottagandet.
Motionen har följande yrkanden:
att Region Kronoberg avsätter 1 miljon kronor till kulturstipendium.
att kulturnämnden får i uppdrag att utforma ett regelverk som innebär att kulturoch idrottsföreningar kan ansöka om bidrag till integrationsprojekt där svenskar
och nya medborgare ges möjlighet att träffas och umgås genom gemensamma
aktiviteter.
I svar på motionen konstateras att föreslagna insatser överensstämmer väl med
den regionala kulturplanen 2015-2017 och redan pågående utvecklingsarbete. Med
anledning av det föreslås att besvara motionen. Föreslagna insatser genomförs
redan idag genom befintliga kulturstipendier som är sökbara samt genom
studieförbundens ordinarie verksamhet.
Bakgrund
Det civila samhället och frivilligorganisationerna står för en stor del av de
integrationsprocesser som pågår i länet kring flyktingmottagande. En av
civilsamhällets styrkor är att snabbt kunna ställa om för att möta nya
samhällsutmaningar, då organisationerna är lättrörliga och snabbt kan lokalisera
resurser dit de behövs. Att stärka det civila samhället, vilket föreslås i motionen,
överensstämmer väl med utvecklingsarbete som pågår i Region Kronoberg och
ligger i linje med Gröna Kronoberg 2025. Där beskrivs civila samhället som en
viktig samhandlingsaktör vars förutsättningar att delta i planering och
genomförande av lokalt och regionalt utvecklingsarbete ska utvecklas för att nå de
uppsatta regionala målen.
Sida 1 av 2
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Svar på motion
Diarienr: 16RK1183
Handläggare: Lovisa Eriksson, Regional utveckling
Datum: 2016-09-22

I slutet av 2015 tilldelades Region Kronoberg statsbidrag för flyktingmottagande
2016 om ca 40 miljoner kronor med syfte att stötta Region Kronoberg i arbetet
kring det ökade flyktingmottagandet under 2015/2016. Bidraget är ett
engångsbelopp som ska upparbetas under innevarande år och några nya medel för
2017 väntas inte.
Civila samhället och studieförbund

Region Kronobergs uppdrag i förhållande till civila samhället består delvis av att
stötta regionalt föreningsliv och studieförbund som i sin tur är operativa på en
lokal nivå. De utgör en viktig del av regionens kulturella infrastruktur och utför
även mycket arbete som är närliggande andra regionala utvecklingsområden som
exempelvis näringsliv, folkhälsa och kompetensförsörjning. Studieförbunden i
Kronoberg är en del av det civila samhället som utför flertalet olika
integrationsinsatser. Region Kronoberg samarbetar aktivt med de studieförbund
som har regional verksamhet (ABF Kronoberg, Bilda Sydöst, Folkuniversitetet,
Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV Sydost, Sensus, Studiefrämjandet och
Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg), vilka får stöd genom kulturnämndens
budget. Under 2016 fördelades ca 6,8 miljoner kr till studieförbunden och inför
2017 har regionfullmäktige beslutat att utöka kulturnämndens budgetram med
ytterligare 1 miljon kronor till studieförbunden för bland annat deras
integrationsarbete. Det pågår även utveckling av arbetet med det civila samhället,
vilket innefattar översyn av och framtagande av en överenskommelse mellan
regionen och studieförbunden.
Kulturstipendium

I motionen föreslås att medel avsätts till ett särskilt kulturstipendium.
Kulturnämnden har redan i dag ett system för kulturstipendier som tilldelas
enskilda kulturskapare med koppling till Kronobergs län för konstnärlig gärning.
Civila samhällets aktörer har möjlighet att ansöka om kulturstipendium inom
befintlig struktur.
Avslutning

En förutsättning för att kunna genomföra de insatser som föreslås i motionen är
att civila samhället aktörer får rimliga förutsättningar att formulera behov och
inkomma med ansökan om medel. Även internt behöver berörd förvaltning ta
höjd för att administrera föreslagna insatser. Statsbidraget för flyktingmottagande
2016, som föreslås finansiera insatserna, ska upparbetas under innevarande år
vilket medför att föreslagna insatser inte är möjliga att verkställa ur tidsmässigt och
ekonomiskt perspektiv. Dock kan konstateras att föreslagna insatser
överensstämmer väl med pågående arbete kring civila samhällets aktörer.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande
Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Involvera frivilligorganisationerna i integrationsarbetet med nyanlända
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84

85

86

13
Svar på skrivelse Låt människor få se den konst de äger
från Lennart Adell Kind 16RK1412
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Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 16RK1412
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2016-10-05

Missiv - Svar på skrivelse Låt människor få se den konst
de äger från Lennart Adell Kind

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att Kulturnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse till Lennart Adell Kind

Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lennart Adell Kind.
I skrivelsen föreslås att regionens konstsamling ska tillgängliggöras för invånarna
genom att undersöka möjligheten att skapa dels en webbkatalog med regionens
konstnärliga verk med fotografi av verket samt med information om verk,
konstnär och placering och dels utställningslokaler vid Ljungby och Växjö sjukhus
där regionens lösa konst från avdelningar och magasin visas.
Region Kronobergs konst ska enligt förslag till Plan för konstnärlig gestaltning
inom Region Kronoberg skapa en god miljö som utgår från patienter, besökare
och personals behov. Eventuella förändringar i hanteringen av samlingen måste i
första hand beakta de primära målgruppernas intressen. Den grundläggande
tanken med skrivelsen, att tillgängliggöra den gemensamt finansierade kulturen till
invånarna, är positiv. Dock kräver framtagandet av en extern webbkatalog mycket
resurser och i dagsläget är andra insatser mer prioriterade.
Att flytta utplacerade verk ut från avdelningarna ligger inte i den primära
målgruppens intresse då exempelvis en patient vid sitt besök på en avdelning inte
skulle möta en genomtänkt miljö med konstnärlig gestaltning utan en tom yta. Att
däremot tillgängliggöra den magasinerade konsten genom tillfälliga utställningar
skulle innebära ökad tillgänglighet utan att försämra för de primära målgrupperna.
Det finns möjlighet för andra verksamheter att låna magasinerad konst för
tillfälliga utställningar. Av denna anledning görs inga ytterligare insatser på
området.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Skrivelse – Låt människor få se den konst de äger
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Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 16RK1412
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2016-10-05

Svar på skrivelse – Låt människor få se den konst de äger
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Svar på skrivelse
Diarienr: 16RK1412
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2016-10-05

Lennart Adell Kind
lennart.adell.kind@gmail.com

Svar på skrivelse – Låt människor få se den konst de
äger
Region Kronoberg har mottagit Lennart Adell Kinds skrivelse Låt människor få se
den konst de äger. I skrivelsen föreslås att regionens konstsamling ska tillgängliggöras
för invånarna genom att undersöka möjligheten att skapa:
-

en webbkatalog med regionens konstnärliga verk med fotografi av verket
samt med information om verk, konstnär och placering
utställningslokaler vid Ljungby och Växjö sjukhus där regionens lösa konst
från avdelningar och magasin visas.

I Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 konstateras att det gemensamt
finansierade kulturella utbudet och förutsättningarna att nå det är ojämlikt fördelat
över länet och att det finns skillnader i tillgängligheten till kultur både inom Växjö
kommun samt mellan Växjö och omgivande kommuner. Region Kronobergs
konst ska enligt förslag till Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg skapa
en god miljö som utgår från patienter, besökare och personals behov. Vidare
fastställs att Region Kronoberg har ansvar att tillgängliggöra och synliggöra
konsten för patienter, besökare och personal genom god skyltning. Eventuella
förändringar i hanteringen av samlingen måste i första hand beakta de primära
målgruppernas intressen.
Förslaget kring extern webbkatalog

I dagsläget finns en intern katalog över regionens konstsamling som innehåller ett
fotografi av verket samt uppgifter om verk, konstnär, teknik och placering. En del
av den information som efterfrågas till en extern webbplats finns följaktligen
redan. Fotografierna är dock inte av den kvalitet som skulle krävas för en extern
webbsida utan det vore nödvändigt att införskaffa nya. I skrivelsens förslag ingår
även att offentliggöra verkens placering. Sådan information skulle bidra till att
tillgängliggöra verken för samlingens primära målgrupper men innebär även en
ökad stöldrisk.
Vad gäller webbkatalogen uppgår kostnaderna för upphovsrätt till Bildupphovsrätt
i Sverige (BUS) till ca 17 000 kr per år för Region Kronobergs samling. Resterande
kostnader för webbkatalogen har uppskattats med hjälp av en undersökning
Region Skåne gjorde 2012. De beräknade att en heltidsanställd som enbart arbetar
med fotografering och bildbearbetning skulle hinna fotografera och behandla ca 1
800-2 500 bilder på ett år om verken var insamlade. Vid transport till och från
verkets placering på vårdcentraler och dylikt ökar tiden per bild väsentligt. Region
Kronobergs samling består av ca 6 500 verk och skulle således kräva en
heltidsanställd fotograf under flera år. Själva databasen uppskattade Region Skåne
skulle kosta ca 550 000 kr att uppföra och arbetet skulle kräva en projektledare i
tre månader.
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Svar på skrivelse
Diarienr: 16RK1412
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2016-10-05

Förslaget kring utställningslokaler

En utställningslokal på sjukhusen innebär att lokaler måste avsättas för ändamålet
samt att ett urval görs av vilka verk som ska visas. Förslaget behandlar både redan
utplacerad och magasinerad konst. Att flytta utplacerade verk ut från
avdelningarna ligger inte i den primära målgruppens intresse då exempelvis en
patient vid sitt besök på en avdelning inte skulle möta en genomtänkt miljö med
konstnärlig gestaltning utan en tom yta. Att däremot tillgängliggöra den
magasinerade konsten genom tillfälliga utställningar skulle innebära ökad
tillgänglighet utan att försämra för de primära målgrupperna. Region Kronobergs
lokaler är inte ämnade för sådan verksamhet, däremot ger kulturnämnden driftstöd
till organisationer med utställningsverksamhet. Det finns möjlighet för dessa
verksamheter att låna den magasinerade konsten vid behov.
Slutsatser

Den grundläggande tanken med skrivelsen, att tillgängliggöra den gemensamt
finansierade kulturen till invånarna, är positiv. Dock kräver framtagandet av en
extern webbkatalog mycket resurser och i dagsläget är andra insatser mer
prioriterade.
Vad gäller utställningsmöjligheter möter den primära målgruppen redan idag
Region Kronobergs konstsamling och det finns möjlighet för andra verksamheter
att låna magasinerad konst för tillfälliga utställningar. Av denna anledning görs inga
ytterligare insatser på området.

Med vänlig hälsning

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt
utfärdande av ägardirektiv för Regionteatern Blekinge
Kronoberg 16RK1058
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1058
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2016-10-06

Kulturnämnden

Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt
utfärdande av ägardirektiv för Regionteatern Blekinge
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
fullmäktige
att godkänna revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt upprätta
ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg

Sammanfattning
Regionteatern Blekinge Kronoberg inkom i april 2015 med en hemställan om ett
förändrat grunduppdrag med anledning av det utvecklingsarbete kring
professionell dans som bolaget drivit sedan 2012 på gemensamt uppdrag av de tre
ägarna. Vid gemensamt ägarsamråd mellan ägarna beslutades i oktober 2015 att
uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till ett förändrat grunduppdrag till
Regionteatern Blekinge Kronoberg och i samband med det se över bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv.
Förslaget till nya styrdokument för bolaget har arbetats fram gemensamt av
kulturförvaltningen hos respektive ägare. Förslaget utgår från Riktlinje för
bolagsstyrning i Region Kronoberg. Förtroendevalda med kulturansvar har stämt av
underlaget vid särskilda ägaröverläggningar i april och maj 2016. Förslaget har även
diskuterats vid formellt ägarsamråd mellan ägarna i september 2016. Ägarsamrådet
beslutade att rekommendera respektive fullmäktige att godkänna de nya
styrdokumenten för bolaget.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande
Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Hemställan till ägarna av Regionteatern Blekinge Kronoberg om
förändrat uppdrag
Förslag på reviderad bolagsordning för Regionteatern Blekinge
Kronoberg
Förslag på reviderat aktieägaravtal Regionteatern Blekinge Kronoberg
Nya ägardirektiv Regionteatern Blekinge Kronoberg
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Antagen på bolagsstämma 2016-MM-DD

Bolagsordning AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
§ 1 Firma
Bolagets firma är AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, organisationsnummer
556640-4231.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.
§ 3 Verksamhetens föremål
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom länen Blekinge och Kronoberg,
med fast ensemble och på annat sätt, bedriva scenkonstverksamhet samt därmed
förenlig verksamhet. Verksamheten ska utvecklas i samverkan med regionala
organisationer, kommuner, det civila samhället och andra samhällsaktörer i de
båda länen.
§ 4 Verksamhetens ändamål
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av kommunallagens
principer som likställighet, lokalisering och självkostnad, vara en
scenkonstinstitution med uppdraget att producera, arrangera och stimulera
scenkonst för barn, unga och vuxna. Barn och unga ska vara en prioriterad
målgrupp. Bolaget ska vara en aktiv del i samhälls- och kulturlivet i de båda länen.
Bolaget ska i de båda länen verka för att stärka arrangörs- och publikutvecklingen
och vara en resurs för amatörer. Bolaget ska i sin verksamhet arbeta för att öka
intresset för scenkonst hos nya publikgrupper.
Bolagets verksamhet ska präglas av konstnärlig och intellektuell frihet, vara
oberoende av politiska och ideologiska grupperingar samt värna om demokratin.
Bolaget har inte som huvudsyfte att drivas med vinst. Vid uppkommen vinst
återinvesteras denna i bolagets operativa verksamhet i enlighet med aktuella
ägardirektiv. Vid eventuell likvidation av bolaget ska bolagets tillgångar fördelas
enligt respektive parts ägarandel.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska tillse att fullmäktige i Region Kronoberg, Landstinget i Blekinge samt
Växjö kommun får ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 20 000 och högst 40 000 aktier.
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§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter samt sex suppleanter. Fullmäktige i
Region Kronoberg utser tre ledamöter samt tre suppleanter, fullmäktige i
Landstinget Blekinge utser två ledamöter samt två suppleanter och fullmäktige i
Växjö kommun utser en ledamot samt en suppleant.
Fullmäktige i Region Kronoberg utser ordförande och fullmäktige i Landstinget
Blekinge utser vice ordförande i bolaget.
Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som
följer närmast efter det val till fullmäktige har förrättats intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.
§ 9 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en
revisorssuppleant. Revisor och suppleant utses av bolagsstämman till slutet av den
ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
Fullmäktige i Region Kronoberg, Landstinget Blekinge samt Växjö kommun utser
för samma period som gäller för bolagets styrelse vardera en lekmannarevisor.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske skriftligen till aktieägarna tidigast sex
veckor och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till extra bolagsstämma ska ske skriftligen till aktieägarna tidigast sex
veckor och senast två veckor före stämman.
Om utvidgning eller begränsning av verksamheten skall beslutas av
bolagsstämman skall detta framgå av kallelsen till stämman, i enlighet med § 3 i
aktieägaravtalet.
§ 12 Rösträtt på bolagsstämma
Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid
bolagsstämma, se § 4 i aktieägaravtalet för aktiekapitalet och dess fördelning. En
aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utöva sin rätt
genom ett ombud. Ombud utses i enlighet med respektive ägares delegations- och
arbetsordningar.
§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På den ordinarie bolagsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
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4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning för stämman
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b.dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
9. Anmälan av beslut i fullmäktige i Region Kronoberg, Landstinget Blekinge
samt Växjö kommun rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer
10. Val av delar av styrelse samt revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
denna bolagsordning
§ 14 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.
§ 15 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamöter, två i förening, eller när
det gäller löpande förvaltningsärenden verkställande direktör, att teckna bolagets
firma.
§ 16 Rätt till information
Respektive styrelse vid Region Kronoberg, Landstinget Blekinge och Växjö
kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt
informera sig om bolaget och dess verksamhet förutsatt att detta inte möter
lagstadgat hinder.
§ 17 Hembud
Hembudsskyldighet

Har aktie övergått från en aktieägare till en person, som inte förut varit aktieägare i
bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Den nye ägaren av aktien ska
genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse. Ägaren ska också visa
på vilket sätt den fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång
har gjorts ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars
postadress är känd för bolaget. Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader från
anmälan hos styrelsen om övergången.
Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av
aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse
eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
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Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska
lösenordsbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat.
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev
bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom.
Tvist

En tvist om lösningsrätt av aktie eller om lösenbeloppets storlek, prövas av allmän
domstol. Talan måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket
framställdes hos bolaget.
§ 18 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Region
Kronoberg, Landstinget Blekinge och Växjö kommun.
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Aktieägaravtal AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Mellan Region Kronoberg, Landstinget Blekinge och Växjö kommun – nedan
benämnda parterna – har följande avtal träffats om samverkan beträffande AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg.1
§ 1 Avsikten med samarbetet
Det är parternas gemensamma uppfattning att ett vitalt kulturliv är av stor
betydelse för såväl regional utveckling som tillväxt, och att det är en samhällelig
uppgift att medverka till att erbjuda scenkonst av hög kvalitet till befolkningen.
Det är också en gemensam uppfattning att detta, i en region med relativt sett litet
befolkningsunderlag, kräver samverkan mellan flera parter för att det ska vara
möjligt att nå de mål beträffande utbud och kvalitet som respektive part ställer.
§ 2 Gemensamt aktiebolag
Samarbetet mellan parterna ska ske i ett aktiebolag som ägs och drivs av parterna.
För bolaget ska gälla av respektive fullmäktige antagen bolagsordning samt
ägardirektiv.
§ 3 Bolagets verksamhet och ändamål
Bolagets verksamhet och ändamål framgår av bolagsordningen.
Härutöver gäller att bolagets verksamhet ska fördelas mellan de båda länen i
förhållande till respektive parts ägarandel. Önskar någon av parterna beställa
tjänster utöver grunduppdraget ska parten tillskjuta särskilda medel härför.
Utvidgning eller begränsning av verksamheten i förhållande till vad som framgår
av bolagsordningen kan beslutas av bolagsstämman endast om samtliga parter är
överens därom. Om utvidgning eller begränsning av verksamheten skall beslutas
av bolagsstämman skall detta framgå av kallelsen till stämman.
§ 4 Aktiekapitalet och dess fördelning
Parterna ska inneha samtliga aktier i bolaget. Aktiekapitalet utgör 2 000 000
kronor fördelat enligt följande:
Region Kronoberg
Landstinget Blekinge
Växjö kommun

980 000 kronor
580 000 kronor
440 000 kronor

49%
29%
22%

Parterna är ense om att ovan angiven fördelning dem emellan av aktierna i bolaget
om möjligt ska bestå och att parterna, vid eventuell utökning av aktiekapitalet, ska
teckna aktier i förhållande till denna fördelning.

1

Detta aktieägaravtal har, efter en andra revidering, antagits av parterna i MM 2016
(fullmäktige Region Kronoberg den X, fullmäktige Landstinget Blekinge den X, fullmäktige
Växjö kommun den X). Aktieägaravtalet antogs ursprunligen av parterna i mars 2003. En
första revidering genomfördes under 2008.
Sida 1 av 4

107

§ 5 Överlåtelse av aktie
Part får inte överlåta sina aktier i bolaget till annan utan samtycke av övriga parter.
För mer information se även §17 i bolagsordningen.
§ 6 Styrelse
Styrelsens storlek, hur den utses och hur den ska arbeta framgår av
bolagsordningen. Parterna ska eftersträva att styrelsen får en allsidig kompetens
med avseende på bolagets verksamhet.
Parterna är också eniga om att bolaget vid bolagsstämman ska säkerställa
kostnader för arvoden till styrelsen samt att följande riktvärden för arvoden ska
gälla:
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Suppleant
Lekmannarevisor

40 000 kronor
35 000 kronor
2 000 kronor per sammanträde eller annat uppdrag som
styrelseledamot, inklusive ersättning för förlorad
arbetsförtjänst
som ledamot, dock endast ersättningsberättigad vid
tjänstgöring
5 000 kronor

Arvoden beslutade av bolagsstämman utgör en total ersättning för angivna
uppdrag, och ska således inte kompletteras med ytterligare ersättningar för
förlorad arbetsförtjänst eller annat. Resekostnader ersätts dock utöver angivna
belopp till faktisk kostnad alternativt enligt respektive parts ordinarie
resereglemente.
§ 8 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av totala antalet styrelseledamöter är
närvarande.
För beslut i någon av följande frågor krävs att styrelsen är enig:











bolagets budget
ekonomiskt åtagande på mer än 1 miljon kronor
anställning av verkställande direktör och verksamhetschef
ändring av verkställande direktörens och verksamhetschefens
anställningsvillkor
omläggning av bolagets verksamhet
köp, försäljning eller pantsättning av fast egendom
ingående av finansiella avtal och pantsättning
träffande av samarbetsavtal med andra bolag
förslag till ändring av aktiekapitalet
förslag till ändring av bolagsordningen
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Förekommer till behandling sådan fråga som enligt punkterna ovan kräver enighet
och kan enighet inte uppnås ska frågan avföras från dagordningen. Om frågan av
detta skäl tre gånger avförts från dagordningen kan part inom 14 dagar därefter
genom skriftligt meddelande till övriga parter påkalla att bolaget kallar till extra
bolagsstämma varvid beslut ska tas om likvidation av bolaget, om inte parterna
kan enas om en annan lösning.
§ 9 Bolagsstämma
I frågor som gäller ansvarsfrihet, vinstdisposition, val av revisorer, ändring av
bolagsordningen och ökning av aktiekapitalet fordras enhällighet för att beslut ska
kunna fattas.
Bolagsstämma ska föregås av samråd mellan parterna i syfte att skapa
förutsättningar för enighet i de frågor som ankommer på bolagsstämman.
§ 10 Bolagets finansiering
Bolaget finansieras genom lokala och regionala verksamhetsmedel, statliga
verksamhetsmedel via kultursamverkansmodellen samt publikintäkter. Statliga
verksamhetsmedel administreras via Region Kronoberg. Det står bolaget fritt att
bedriva utvecklingsarbete som kan finansieras med externa medel.
För verksamhetsåret 2016 tillsköt parterna medel enligt följande:
Region Kronoberg
Landstinget Blekinge
Växjö kommun

11 013 118 kronor
6 524 383 kronor
4 828 166 kronor

Parterna fastställer efter gemensamt samråd uppräkningsprocent för
nästkommande år senast den 30 september.
Beloppen ska utbetalas till bolaget med en fjärdedel vardera per januari, april, juli
och oktober varje budgetår.
Utöver vad som sägs i detta avtal är part inte skyldig att tillskjuta kapital till
bolaget. Part är heller inte skyldig att ställa säkerhet för bolagets förbindelser.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna att, till den del
de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande
bolaget bildats.
§ 11 Arkiv
Arkivlagen gäller för bolaget. Styrelsen för Region Kronoberg skall vara
arkivmyndighet för bolaget.
§ 12 Tvister
Tvist angående tolkningen och tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk
domstol.
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§ 13 Avtalstid
Detta avtal gäller tills vidare, från och med datum för undertecknande.
Avtalet kan sägas upp av delägare med sex månaders uppsägningstid. Uppsägning
skall vara skriftlig och delges samtliga parter och bolaget.

Av detta avtal har samtliga parter tagit var sitt exemplar.

_________________________
Anna Fransson
Ordförande regionstyrelsen
Region Kronoberg

_________________________
Kalle Sandström
Ordförande landstingsstyrelsen
Landstinget Blekinge

_________________________
Bo Frank
Ordförande kommunstyrelsen
Växjö kommun
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Antagna på bolagsstämma 2016-MM-DD

Ägardirektiv AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Om ägardirektiven
Ägardirektiven för AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg utgår från respektive
läns regionala utvecklingsstrategi och kulturplan samt Växjö kommuns kultur- och
fritidspolitiska utgångspunkter i internbudget. Bolaget ska även följa övriga
policydokument som fastställts av respektive ägares fullmäktige.
Ägardirektiven följer de regionala kulturplaneperioderna. Prövning av
ägardirektivens relevans sker företrädesvis i samband med ny kulturplaneperiod.
Ägardirektiv utfärdas gemensamt av ägarna och antas av bolaget vid den
bolagsstämma som följer efter det att förnyade ägardirektiv beslutats av ägarna.
Bolagets verksamhet och ändamål
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg ska vara en scenkonstinstitution med
uppdraget att producera, arrangera och stimulera scenkonst för barn, unga och
vuxna. Bolaget ska i de båda länen verka för att stärka arrangörs- och
publikutvecklingen, stimulera det egna skapandet och vara en resurs för amatörer.
Bolagets verksamhet ska präglas av konstnärlig och intellektuell frihet, vara
oberoende av politiska och ideologiska grupperingar samt värna om demokratin.
Verksamheten bedrivs genom produktion, samproduktion, pedagogisk
verksamhet, programverksamhet, residens och gästspelsverksamhet. Bolaget ska
vara ett nav för scenkonsten i regionen gällande konstnärlig utveckling, deltagande
och eget utövande.
Utöver grunduppdraget gäller för kulturplaneperioden 2015-2017 följande
gemensamma prioriteringar för bolagets verksamhet:
Bolaget ska bidra till att stärka och öka den professionella dansens närvaro i
regionen med sikte på hög kvalitet ur ett nationellt perspektiv genom egen
produktion, samproduktion, residens och gästspelsverksamhet. Bolaget ska ansvara
för att arrangera sina egna dansarrangemang och medverka till att öka möjligheten
för Blekinge att ta del av professionell dans samt på sikt undersöka möjligheten att
etablera en dansscen i Blekinge.
Bolaget ska utveckla tillgängligheten till kulturupplevelser och stärka kompetensen
främst genom arbete med digitalisering.
Nedan beskrivs de regionala kulturplanernas horisontella kriterier som,
tillsammans med ovan beskrivna prioriteringar, utgör ägardirektiv för bolagets
verksamhet under aktuell kulturplaneperiod.
Barn och unga

Barn och unga ska vara en prioriterad målgrupp. Bolaget ska bedriva turnerande
verksamhet för målgruppen samt utveckla dialogen med barn- och
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ungdomspubliken. Bolaget ska även verka för att öka kontaktytorna och fördjupa
relationen med elever och pedagoger inom skolan genom olika arbetssätt som
mobila scenkonstteam och digitala verktyg i syfte att verka som pedagogisk resurs
och erbjuda möjligheter till eget skapande och att pröva scenkonstnärliga uttryck
inom ramen för skolan.
Tillgänglighet

Bolaget ska verka i enlighet med målen i den nationella funktionshinderspolitiken.
Det innebär att bolaget ska ha en tillgänglighetsplan som kontinuerligt följs upp.
Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade i samband med bolagets publika
verksamhet. Bolagets webbplatser och e-tjänster ska vara tillgänglighetsanpassade.
Jämställdhet

Bolaget ska verka i enlighet med målet i den nationella jämställdhetspolitiken, att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett
jämställt kulturliv innebär att flickor och pojkar, män och kvinnor, ska ges samma
möjlighet att ta del av kulturlivets resurser, och att kunskap och kompetens ska
speglas, värderas och tillvaratas likvärdigt.
Mångfald och deltagande

Bolaget ska arbeta aktivt för att öka intresset för scenkonst hos nya publikgrupper
och, i samverkan med andra aktörer, undersöka hur konstnärliga processer kan
mobilisera deltagande, åstadkomma förändring och bygga engagemang och
tillhörighet.
Samverkan – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

Bolaget ska vara en aktiv del i samhälls- och kulturlivet i de båda länen och
verksamheten ska utvecklas i samverkan med regionala organisationer,
kommuner, det civila samhället och andra samhällsaktörer.
Bolaget ska vara en självklar samverkanspart för andra kulturverksamheter,
professionella kulturaktörer, amatörer och arrangörer. Bolaget ska stödja och
stimulera amatörteatern samt vara en resurs och verka för samarbete med fria
aktörer inom scenkonstområdet genom bland annat stöd i form av teknisk
utrustning och kompetensutveckling.
Bolaget ska arbeta för nyskapande och konstnärlig förnyelse, till exempel genom
att utveckla sina internationella kontakter samt undersöka möjligheten till
fördjupad samverkan med berörda scenkonstorganisationer i södra Sverige för att
kunna bli en stark samarbetspart nationellt och internationellt.
Utvecklingsarbete i samverkan med andra parter kan också beröra områden som
samproduktioner, digitalisering, arrangörskap och deltagarkultur.
Ekonomiska förhållanden
Bolaget ska bedriva sin verksamhet baserat på en ekonomi i balans. Bolagets
soliditet ska inte understiga 50%.
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Verksamhetsstyrning och uppföljning
Bolaget är ett självständigt aktiebolag med rättighet och skyldighet att självständigt
planera, genomföra och följa upp sin verksamhet. Ägarnas uppföljning av bolaget
sker i huvudsak enligt ordinarie årscykel för uppföljning av verksamheterna i
kultursamverkansmodellen. I årscykeln ingår:
Kvalitativ och kvantitativ redovisning av föregående års verksamhet i
Kulturdatabasen tillsammans med verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning samt utkast till verksamhetsplan för kommande år (kvartal 1).
Verksamheten följs även upp vid gemensamt ägarsamråd (kvartal 3-4).
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren,
varav det första året detaljplaneras, budgeteras och delges ägarna vid separata
verksamhetssamtal med respektive ägare (kvartal 3-4). Redovisning av särskild
satsning på den professionella dansen ska kunna göras på begäran.
Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
I ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolaget tillse
ägarnas rätt att ta ställning innan beslut fattas i bolaget, till exempel större
organisatoriska förändringar eller investeringar.
Insyn och information
Om ägarna under verksamhetsperioden önskar få hela eller delar av bolagets
verksamhet belyst ska bolaget svara för att de uppgifter som efterfrågas tas fram.
Om förutsättningarna för ägardirektivet av någon anledning ändras skall bolaget
snarast informera ägarna om detta.
Instruktion för verkställande direktör och arbetsordning för
styrelsen
Styrelsen ska utse en verkställande direktör som ska sköta bolagets löpande
förvaltning. Om inte särskilda skäl föranleder annat ska verksamhetschefen tillika
vara verkställande direktör. Styrelsen ansvarar för att fastställa skriftlig instruktion
för verkställande direktör och en skriftlig arbetsordning för styrelsen.
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