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1

Justering av protokoll
Sammanfattning

Föreslås att utse Pernilla Sjöberg att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker 12 april kl 14.00.

2

Fastställande av dagordning

3

En starkare infrastruktur för bild och
form – fokus på en av kulturplanens
prioriteringar (16RK1603)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning

Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 innehåller fem
prioriterade utvecklingsområden. Vid kulturnämndens sammanträden
2018 presenterar kulturstaben hur arbetet fortlöper inom respektive
prioritering genom tematiska fördjupningar.
Utgångspunkten är de handlingsplaner som tas fram på förvaltningsnivå i
samband med den årliga verksamhetsplaneringen för att bryta ner
genomförandet av kulturplanen på årsbasis.
Vid kulturnämndens sammanträde den 5 april presentereras arbetet inom
prioriteringen En starkare infrastruktur för bild och form. Se program
för mer information om temats innehåll.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut En starkare infrastruktur för bild och form - fokus
på en av kulturplanens prioriteringar
 Tema En starkare infrastruktur för bild och form_program
 En starkare infrastruktur för bild och form_handlingsplan 2018
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4

Fördelning till studieförbund i
Kronobergs län 2018 (17RK1836)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning

Fördelning till studieförbund 2018 har verkställts i enlighet med det nya
regionala bidragssystem som kulturnämnden tidigare beslutat om
(§24/2017). Implementeringen av bidragssystemet går enligt plan och
utfallet är positivt. Ett område där det fortfarande finns behov av att
utveckla rutinerna är det tematiska utvecklingsbidraget. Inför 2018 har 9
av 10 studieförbund angett att de avser arbeta med det årliga tematiska
utvecklingsbidraget, alla utom Kulturens Bildningsverksamhet.
Uppföljning av studieförbundens verksamhet 2017 presenteras i
samband med kulturnämndens sammanträde den 31 maj, både ordinarie
verksamhet och insatser inom ramen för 2017 års tema.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Fördelning till studieförbund i Kronobergs län 2018
 Beslutsunderlag Fördelning till studieförbund i Kronobergs län 2018
 Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län_fastställt av KN
2017-04-20

5

Överenskommelse Berättarnätet
Kronoberg (18RGK120)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse Berättarnätet Kronoberg.
Sammanfattning

Förslag till en gemensam överenskommelse har arbetats fram
tillsammans med Sagobygdens kommuner och Berättarnätet Kronoberg.

Kallelse
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Överenskommelsen syftar till att stärka arbetet med den unika muntliga
berättartradition som finns i Sagobygden och göra muntligt berättande
till en profilfråga i Sagobygden och Kronoberg.
Överenskommelsen grundas på regionala och lokala kulturpolitiska
styrdokument samt principen om armlängdsavstånd.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg
 Förslag till Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg 2018-03-14

6

Äskande från Smålandsidrotten
(Smålands Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna Småland) (17RK1674)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att hantera ansökan om äskande från Smålandsidrotten i samband med
kulturnämndens ordinarie budgetprocess inför 2019.
Sammanfattning

Smålandsidrotten (samverkansorgan för Smålands Idrottsförbund och
SISU Idrottsutbildarna) har inkommit med äskande till kulturnämnden
inför 2019.Äskandet för Smålands Idrottsförbund gäller en uppräkning
med löne- och prisomräkning för den egna övergripande verksamheten
och för bidrag till verksamheten i deras 66 specialidrottsförbund.
Äskandet för SISU Idrottsutbildarna gäller också en uppräkning av de
regionala bidragen med en löne- och prisomräkning. Smålandsidrottens
regionala verksamhet regleras av Idrottsöverenskommelse Småland som
Region Kronoberg har tillsammans med Region Jönköpings län och
Regionförbundet i Kalmar län.

Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Äskande från Smålandsidrotten
Smålands Idrottsförbunds äskande för år 2019
Ansökan om regionalt anslag 2019
Idrottsöverenskommelse Småland
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7

Skrivelse från LinneaTeatern
(18RGK122)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att hantera skrivelse från LinneaTeatern inom ramarna för
kulturnämndens ordinarie budgetprocess inför 2019
Sammanfattning

Kulturnämnden förfogar över ett flertal ekonomiska verktyg för att
genomföra den regionala kulturplanen, till exempel regionala driftsanslag
och utvecklingsmedel till projekt. Anpassningar av system och rutiner
sker kontinuerligt för att understödja genomförandet (några exempel är
kulturpriser och stipendier samt bidragssystem för studieförbund).
På uppdrag av kulturnämnden genomförs en översyn av formerna för
regionala driftsanslag och utvecklingsmedel. Centrala utgångspunkter är:
ökad likvärdighet och transparens kring vilka kriterier som ska gälla
för uppdrag som är regionalt finansierade,
utrymme för nya finansieringsmodeller samt nya initiativ och
aktörer som kan understödja genomförandet av den regionala
kulturplanen,
kommunal och regional rollfördelning,
tydligare extern kommunikation av kulturnämndens ekonomiska
verktyg.
Med anledning av detta har kulturnämndens presidium gett kulturstaben
i uppdrag att påbörja en förberedande dialog med LinneaTeatern.
LinneaTeatern erhåller ett regionalt driftstöd men verksamheten bedrivs
i huvudsak i en kommun och det finns liknande kulturorganisationer
som inte tar del av ett regionalt driftstöd. LinneaTeatern har med
anledning av dialogen inkommit med en skrivelse till kulturnämnden.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Skrivelse från LinneaTeatern
 LinnéaTeaterns tankar till Kulturnämnden
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Skrivelse från Filmregion Sydost om
stöd till professionell film (18RGK598)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar
att uppdra till kulturnämndens presidium att besvara skrivelsen från
Filmregion Sydost gemensamt med övriga huvudmän
Sammanfattning

Styrelsen för Filmregion Sydost (tidigare Reaktor Sydost) har ställt en
skrivelse till de tre huvudmännen (Landstinget i Kalmar län, Region
Blekinge och Region Kronoberg). I skrivelsen lyfts behovet av att
etablera en stödstruktur för professionell filmproduktion i Sydost. I
beslutsunderlaget beskrivs grunduppdraget för Filmregion Sydost,
skrivelsens koppling till Regional kulturplan för Kronobergs län 20182020 samt planerade insatser inom Regionsamverkan Sydsverige.
Beslutsunderlag






9

Förslag till beslut Skrivelse från Filmregion Sydost
Stöd till professionell film.
Beslutsunderlag Skrivelse från Filmregion Sydost
Överenskommelse_Reaktor Sydost

Månadssammandrag februari 2018
(18RGK112)
Förslag till beslut

Föreslås att Kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag februari 2018 samt att överlämna det
till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet tom februari 2018 uppgår till +1,160 tkr.
Överskottet beror främst på att utbetalningar inte har gjorts ännu och
budgeten är periodiserad på tolftedelar. Inga egna medel är utnyttjade.
Resultatet prognostiseras till +/- 0.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Månadssammandrag februari 2018 KN
 Månadssammandrag KN februari2018

10 Återkoppling från möten och
konferenser
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mötesanteckningar finns (i förekommande fall) tillgängliga i
Netpublicator.
- Aktuellt i bolagsstyrelser: Kulturparken Småland, Musik i Syd och
Regionteatern Blekinge Kronoberg
- Ägarsamråd AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, 2 mars
- Ägarsamråd Kulturparken Småland AB, 2 mars
- Presidieöverläggning Älmhults kommun, 8 mars
- Kommunalt forum, 13 mars
- Konsten att delta, 13 mars

11 Kurs och konferens 2018 (18RGK98)
Sammanfattning

Inbjudningar finns (i förekommande fall) tillgängliga i Netpublicator
- Konferens om konstnärers förutsättningar (titeln kommer att ändras),
Ronneby, 16 maj
- Nationell dialog med kulturdepartementet om kultursamverkan,
Stockholm, 5 juni (förmöte SKL 4 juni)
- Politikernas bibliotek, Halmstadkonferensen 2018, 8 juni
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12 Anmälningar för kännedom
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäles till kulturnämnden för kännedom.
Handlingar redovisas i särskild mapp i Netpublicator.
- Nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken
- Nationell strategi för en mer tillgänglig och jämlik kulturskola
- Konstnärspolitiska utredningen (lämnas till regeringen 30 mars)

13 Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning

Följande delegationsbeslut fattade av kulturnämndens ordförande och
konsthanterare anmäls.
Beslutsunderlag

 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 1/2018
 Ansvarig konsthanterare i Region Kronobergs beslut nr 4/2017.
2017-11-01--2018-01-31
 Ansvarig konsthanterare delegationsbeslut 1-32, 2018

14 Övriga ärenden
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1603
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2018-03-16

Kulturnämnden

En starkare infrastruktur för bild och form – fokus på en
av kulturplanens prioriteringar

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet

Sammanfattning
Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 innehåller fem prioriterade
utvecklingsområden. Vid kulturnämndens sammanträden 2018 presenterar
kulturstaben hur arbetet fortlöper inom respektive prioritering genom tematiska
fördjupningar.
Utgångspunkten är de handlingsplaner som tas fram på förvaltningsnivå i
samband med den årliga verksamhetsplaneringen för att bryta ner genomförandet
av kulturplanen på årsbasis.
Vid kulturnämndens sammanträde den 5 april presentereras arbetet inom
prioriteringen En starkare infrastruktur för bild och form. Se program för mer
information om temats innehåll.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Tema: En starkare infrastruktur för bild- och form – fokus på en av
kulturplanens prioriteringar, program
En starkare infrastruktur för bild och form, handlingsplan 2018
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Tema: En starkare infrastruktur för bild- och form
– fokus på en av kulturplanens prioriteringar
9.00-9.30

Inledning med fika och information om Vandalorum
Elna Svenle, museichef

9.30-10.15

Guidning Smålands konstarkiv
Eva Thomasdotter, intendent

10.15-10.45 Den regionala kulturplanen genomförs – vad händer under 2018 för
att skapa en starkare infrastruktur för bild och form?
Jessica Linde, regional utvecklingssamordnare kultur
Helen Hägglund, regional utvecklingssamordnare bild och form
10.45-11.45 Utvecklingsarbete pågår – presentation av fyra utvecklingsprojekt som
kulturnämnden finansierar:
Konst och kunskap
Lars Palm och Kerstin Cedell, Italienska Palatset
Dig.Up/Konst
Konstnärscentrum Syd
Nya Småland
Elna Svenle, museichef
Art Smart
Linda Tranqvist, konstpedagog, Ljungbergmuseet

11.45-12.00 Ett konstprogram förverkligas – presentation av arbetet med de
offentliga gestaltningar som kulturnämnden beslutat om
Sofie Karp, konsthandläggare
Åsa-Viktoria Wihlborg, konstkonsult
12.00-13.00 Gemensam lunch på Restaurang Syltan

Datum: 2017-11-01

Handlingsplan En starkare infrastruktur för bild
och form 2018
Åtgärd 1: Fortsätta utveckla regional samordning och ökad
samverkan mellan bild- och formaktörer, i och utanför Kronoberg
Bildandet av ett bild- och formkonstkollegium Kronoberg. Representanter från
regionala verksamheter inom bild och form med verksamhetsbidrag eller
projektmedel från Region Kronoberg.
Erbjudande om processtöd till kommunerna. Genomförande av processplanering
med nulägesanalys, intressentanalys och ringa in aktiviteter på kort och lång sikt.
Genomförande av projektet Nya Småland år 2 i samverkan med projektpartners i
Kronobergs län, Jönköpings län och Kalmar län.
Utveckling av kommunaktionskanaler i enlighet med kommunikationsplan för bild
och form.
Planerad start
2018-01-01
Planerat slut
2018-12-31
Åtgärd 2: Utveckla den konstpedagogiska verksamheten för barn
och unga
Mobilisering av regionala aktörer för gemensamt utvecklingsarbete samt kunskap
och kompetensutveckling. Berörda aktörer är länets konstpedagoger, konstnärer
verksamma i pedagogiska miljöer, akademi, regionala verksamheter inom bild- och
formområdet, intresseorganisationer och länets kommuner, samt Kalmar län och
Blekinge.
Planerad start
2018-01-01
Planerat slut
2018-12-31
Åtgärd 3: Stärka arbetet med offentlig gestaltning på regional och
kommunal nivå
Erbjudande om expertrådgivning om vård och förvaltning av offentlig konst i
länets kommuner i samverkan med Blekinge.
Samarbete med Kalmar län och Blekinge om regional och kommunal konstpolicy.

Datum: 2017-11-01

Utveckling av konstpedagogiskt program för Nya Vuxenpsykiatrin i samverkan
med konsthandläggare och konstkonsult.
Planerad start
2018-01-01
Planerat slut
2018-12-31
Åtgärd 4: Stimulera nya initiativ, aktörer och samtidskonstens
förutsättningar
Utveckling av området konst, mobilitet och mötet med publiken i syfte att göra
samtidskonsten tillgänglig för fler i länet. Pilotprojekt där metodutveckling och
konsthändelser genomförs i samverkan med lokala, regionala och interregionala
aktörer.
Samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom bildoch formkonstområdet, länets kommuner samt Regionsamverkan Sydsverige.
Publika samtal, föreläsningar och studieresor.
Planerad start
2018-01-01
Planerat slut
2018-12-31
Åtgärd 4: Verksamhetsutveckling för kulturorganisationer med
regionala uppdrag inom bild- och formkonst
Förtydligande av Italienska Palatsets regionala roll inom bild- och formområdet.
Utredning av verksamhetsbidrag och hyressubvention.
Planerad start
2018-01-01
Planerat slut
2018-12-31
Åtgärd 4: Stärka nätverk, möjligheter till kompetensutveckling,
tillgång till stipendier och regionala företagsfrämjande system för
professionella kulturskapare på området
Erbjuda länets kommuner att delta i ett interregionalt erfarenhetsutbyte kring
kulturella och kreativa näringar (KKN) inom ramen för Regionsamverkan
Sydsverige. Arbetet innebär ett nära samarbete mellan kultur- och
näringslivsansvariga på kommunal och regional nivå.
Tillgängliggöra den regionala satsningen Konsulttimmen för professionella
kulturskapare. Det vill säga erbjuda kompetensutveckling inom områdena;
marknad och sälj, IT och digitalisering, organisation och ledarskap, samt ekonomi
och juridik.

Datum: 2017-11-01

Erbjuda konstnärer, curatorer, konstpedagoger och institutioner, nätverk, forum
och kompetensutveckling inom ramarna för projektet Konst och kunskap.
Italienska Palatset är projektägare.
Erbjuda konstnärer och konsthantverkare grundläggande fortbildning i digital
upphandling inom ramarna för projektet Digital upphandlingsutbildning med
fokus på konstnärliga uppdrag. Projektägare är Konstnärscentrum Syd och
Konsthantverkcentrum.
Planerad start
2018-01-01
Planerat slut
2018-12-31
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1836
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2018-03-19

Kulturnämnden

Fördelning till studieförbund i Kronobergs län 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet

Sammanfattning
Fördelning till studieförbund 2018 har verkställts i enlighet med det nya regionala
bidragssystem som kulturnämnden tidigare beslutat om (§24/2017).
Implementeringen av bidragssystemet går enligt plan och utfallet är positivt. Ett
område där det fortfarande finns behov av att utveckla rutinerna är det tematiska
utvecklingsbidraget. Inför 2018 har 9 av 10 studieförbund angett att de avser
arbeta med det årliga tematiska utvecklingsbidraget, alla utom Kulturens
Bildningsverksamhet. Uppföljning av studieförbundens verksamhet 2017
presenteras i samband med kulturnämndens sammanträde den 31 maj, både
ordinarie verksamhet och insatser inom ramen för 2017 års tema.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag Fördelning till studieförbund i Kronobergs län 2018
Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1836
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2018-03-19

Fördelning till studieförbund i Kronobergs län 2018
Ärende
Fördelning till studieförbund 2018 har verkställts i enlighet med det nya regionala
bidragssystem som kulturnämnden tidigare beslutat om (§24/2017).
Bidragssystemet bygger på en fördelningsmodell där:




15% av driftsanslaget fördelas som ett spridningsbidrag i syfte att främja
lokal närvaro,
75% av driftsanslaget fördelas som ett verksamhetsbidrag i syfte att
möjliggöra en mångfald av fri och frivillig folkbildningsverksamhet,
10% av driftsanslaget fördelas som ett framåtsyftande tematiskt
utvecklingsbidrag i syfte att främja förnyelse samt utveckla dialog och
samverkan.

Det nya regionala bidragssystemet för studieförbunden i Kronobergs län började
gälla i samband med beslut i kulturnämnden i april 2017. 2018 utgör därmed det
första året som bidragssystemet tillämpas fullt ut.
Implementeringen av bidragssystemet går enligt plan och utfallet är positivt.
Under våren planeras ett uppföljningsmöte med representanter från
studieförbunden för att bland annat stämma av implementeringsprocessen. Efter
önskemål från både studieförbund och kommuner kommer även ett
erfarenhetsutbyte kring det nya regionala bidragssystemet att genomföras under
året.
Ett område där det finns behov av att utveckla rutinerna är det tematiska
utvecklingsbidraget. Här behövs fortsatt dialog kring hur övergripande ett tema
ska vara och hur återkoppling sker till Region Kronoberg. Inför 2018 har 9 av 10
studieförbund (alla utom Kulturens Bildningsverksamhet) angett att de avser
arbeta med det årliga tema som kulturnämnden beslutat om efter dialog med
studieförbunden.
Uppföljning av studieförbundens verksamhet 2017 presenteras i samband med
kulturnämndens sammanträde den 31 maj, både ordinarie verksamhet och insatser
inom ramen för 2017 års tema.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Kulturnämndens rambudget för 2018 innehåller 8 259 035 kronor som har
fördelats till studieförbunden i enlighet med bidragssystemet.
Utfallet av årets fördelning till studieförbunden samt förändring mellan 2017 och
2018 sammanfattas i tabellen nedan.

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1836
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2018-03-19

FÖRDELNING STUDIEFÖRBUND 2018
Fördelning
2017

Fördelning
2018

Förändring i
kronor
2017-2018

Förändring i
procent 20172018

ABF Kronoberg

2 129 966

2 159 060

+29 094

+1%

Folkuniversitetet
Region Syd

510 856

501 420

-9 436

-2%

Ibn Rushd distrikt
Östra

158 565

161 522

+2 957

+2%

Kulturens
Bildningsverksamhet
Region Syd

75 343

83 180

+7 837

+10%

Medborgarskolan
Region Öst

520 005

487 079

-32 926

-6%

1 074 685

1 290 248

+215 563

+20%

952 226

913 408

-38 818

-4%

1 078 784

1 028 022

-50 762

-5%

278 600

261 836

-16 764

-6%

Studieförbundet
Vuxenskolan
Kronoberg

1 302 218

1 373 261

+71 043

+5%

Totalt

8 081 248

8 259 035

177 787

+2,2%

Studieförbund

NBV Sydost
Sensus Småland
Öland
Studiefrämjandet i
Kronoberg
Studieförbundet Bilda
Sydöst

Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås
att notera informationen till protokollet

Diarienr: 17RK361

Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län
Fastställt av kulturnämnden §24/2017
Region Kronobergs avsikt med bidragssystemet är att skapa ändamålsenliga former
för dialog och samverkan med folkbildningens aktörer och därigenom utveckla
förutsättningarna för det civila samhället att delta i planering och genomförande av
lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
Bidragssystemet beskriver roller och ansvar, regionala målsättningar,
grundläggande villkor, fördelningsmodell samt modell för uppföljning, dialog och
lärande.
Roller och ansvar
Region Kronoberg

En av Region Kronobergs roller är att driva och mobilisera det regionala
utvecklingsarbetet i Kronoberg. Den regionala utvecklingsstrategin, Gröna
Kronoberg 2025,1 är vägledande för arbetet med hållbar regional utveckling i länet.
Till Gröna Kronoberg 2025 kopplas understategier som bidrar till genomförandet,
till exempel regional kulturplan och kompetensförsörjningsstrategi.
Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd (RUN) ansvarar för att samordna
genomförandet av Gröna Kronoberg 2025.
Region Kronobergs kulturnämnd (KN) ansvarar för regional kulturplan samt
förvaltning och utveckling av gemensamma regionala resurser på kulturområdet,
inklusive studieförbunden.
Region Kronobergs avdelning för regional utveckling resurssätter båda
nämndernas ansvarsområden; kultur, kompetens- och utbildningsfrågor,
samhällsplanering, kollektivtrafik och infrastruktur, innovation,
närlingslivsutveckling, internationella frågor och folkhälsa.
Studieförbunden

Varje studieförbund bedriver i enlighet med sin profil och ideologiska särart
folkbildningsverksamhet i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet
och kulturprogram.
Studieförbunden har olika förutsättningar men arbetar komplementärt och utgör
tillsammans en regional infrastruktur som är tillgänglig i länet och som har
betydelse för utvecklingen av orter och platser i Kronoberg. Den samlade
verksamheten är bred och flexibel och berör flera regionala utvecklingsområden.

1

www.regionkronoberg.se/gronakronoberg
1
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För invånaren i Kronoberg kan studieförbunden utgöra mötesplats och arena för
bildningsprocesser där människor utvecklas tillsammans i takt med de nya
kunskaper, perspektiv och erfarenheter som de själva söker.
För det civila samhället i Kronoberg kan studieförbunden bidra med stöd, lokaler
och pedagogiska resurser. Studieförbunden samlar nätverk inom det civila
samhället och kan ha en regional röstbärande funktion.
Regionala målsättningar
Region Kronobergs bidrag till studieförbunden utgår från de fyra syften som
riksdagen formulerat för statsbidraget till folkbildningen.2 Utöver dessa så syftar
det regionala bidraget till studieförbunden i Kronobergs län även till att uppfylla de
regionala målsättningar som formuleras i Gröna Kronoberg 2025, inklusive de
understrategier som bidrar till genomförandet.
Bidraget ska möjliggöra för studieförbunden att, i enlighet med sin egen profil och
ideologiska särart, bedriva fri och frivillig folkbildningsverksamhet för invånarna i
Kronobergs län. Bidraget ska utgöra ett stöd för studieförbundens regionala
infrastruktur samt möjliggöra utveckling inom områden som är relevanta och
möjliga för Region Kronoberg och studieförbunden att samarbeta kring, med
hänsyn tagen till verksamheternas olika förutsättningar och villkor.
Varje enskilt studieförbund formulerar sina egna målsättningar.
Grundläggande villkor
Följande grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att ett studieförbund ska
kunna ta del av regionalt bidrag i enlighet med detta bidragssystem:




Studieförbundet ska uppfylla Region Kronobergs Policy för lika
möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg3
Studieförbundet ska uppfylla Folkbildningsrådets grundläggande villkor,
organisatoriska villkor och verksamhetsvillkor4
Bidraget ska användas till regional verksamhet i Kronobergs län5

Statens syften med stödet till folkbildningen fomuleras i Förordning (2015:218) om statsbidrag till
folkbildningen. Syftena på statlig nivå är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla
demokratin, bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna
utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt bidra till att bredda
intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
3 www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/styrdokument
4 Statsbidrag till studieförbund 2017, Villkor och fördelningskriterier, Folkbildningsrådet
5 Med regional verksamhet avses studieförbundens styrnings- och utvecklingsarbete på regional
nivå, till exempel utbildning av cirkelledare, förtroendevalda och personal inom den egna
organisationen och medlemsorganisationerna, utvärderings- och uppföljningsverksamhet,
omvärldsanalys samt samordning och genomförande av folkbildningsverksamhet i samarbete med
respektive medlemsorganisation och i enlighet med respektive studieförbunds profil
2

2
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Fördelningsmodell
Bidragssystemet med dess fördelningsmodell har utformats för att möta
utmaningar som Kronobergs län står inför.6 Fördelningsmodellen skapar
incitament för lokal närvaro, kommunal spridning och verksamhet som når
invånarna.
Region Kronobergs fullmäktige fattar årligen beslut om budget för kommande år
och ram för respektive nämnd. Kulturnämnden fattar därefter beslut om hur
anvisad ram ska fördelas, inklusive det totala bidrag som ska fördelas till
studieförbunden.
Fördelning till respektive studieförbund sker under årets första kvartal i enlighet
med en fördelningsmodell som innehåller:




Spridningsbidrag (15%)
Verksamhetsbidrag (75%)
Tematiskt utvecklingsbidrag (10%)

Modellen följer i vissa delar Folkbildningsrådets fördelningskriterier för statsbidrag
men har anpassats efter regionala förutsättningar.
Utbetalning av bidraget sker kvartalsvis. Den första utbetalningen baseras på
föregående års bidrag och justeras vid följande utbetalningar.
Spridningsbidrag

15% av det totala bidraget fördelas som ett spridningsbidrag. Spridningsbidraget
syftar till att stödja studieförbundens lokala närvaro och organisation samt
garantera en stabil regional infrastruktur som är tillgänglig för länets invånare.
Spridningsbidraget fördelas utifrån antalet kommuner i Kronobergs län där
studieförbundet har minst 400 studietimmar och/eller kulturarrangemang,7 och
baseras på senast kända verksamhetsår. Respektive studieförbund får del av det
rörliga bidraget i proportion till sin andel av det totala antalet kommuner enligt
ovanstående definition. Den rörliga delen omfördelas varje år mellan
studieförbunden utifrån denna beräkningsgrund.
Verksamhetsbidrag

75% av det totala bidraget fördelas som ett verksamhetsbidrag.
Verksamhetsbidraget syftar till att möjliggöra en mångfald av fri och frivillig
folkbildningsverksamhet för länets invånare och baseras dels på hur mycket
verksamhet ett studieförbund bedriver i Kronobergs län och dels på hur många
invånare som nås av verksamheten.

6
7

Utmaningarna formuleras i Gröna Kronoberg 2025
Bidragssystemet utgår från Folkbildningsrådets definition och modell för studietimmar
3
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Beräkningen av verksamhetsbidraget utgår från Folkbildningsrådets
sammanvägning av de tre verksamhetsformerna studiecirkel, annan
folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Region Kronoberg använder samma
andelar som Folkbildningsrådet i värderingen av de tre verksamhetsformerna.
Som beräkningsgrund för verksamhetsbidraget används:







Antal studietimmar, föregående år
Antal studietimmar, genomsnitt av de två föregående åren
Antal unika deltagare, föregående år
Antal unika deltagare, genomsnitt av de två föregående åren
Antal kulturarrangemang, föregående år
Antal kulturarrangemang, genomsnitt av de två föregående åren

Verksamhetsbidraget omfördelas varje år mellan studieförbunden utifrån denna
beräkningsgrund.
Tematiskt utvecklingsbidrag

10% av det totala bidraget fördelas som ett tematiskt utvecklingsbidrag.
Utvecklingsbidraget är framåtsyftande och övergripande tema för kommande år
beslutas av KN:s presidium i samråd med RUN:s presidium i slutet av året.
Beslutet fattas efter dialog med studieförbunden kring aktuella teman i samband
med verksamhetssamtal i tredje kvartalet (se Modell för uppföljning, dialog och lärande).
Teman kan vid behov vara långsiktiga och löpa över flera år.
Syftet med det tematiska utvecklingsbidraget är att främja förnyelse samt utveckla
dialog och samverkan mellan Region Kronoberg och studieförbunden med
utgångspunkt i Gröna Kronoberg 2025.
Utvecklingsbidraget fördelas till de studieförbund som tackar ja till att aktivt
bedriva utvecklingsarbete i enlighet med temat och utifrån sin profil. Fördelningen
beräknas proportionerligt utifrån hur många studieförbund som väljer att
medverka samt studieförbundets andel av spridningsbidrag och
verksamhetsbidrag.
Uppföljning av insatser som genomförs inom ramen för tematiskt
utvecklingsbidrag sker enligt nedan.
Modell för uppföljning, dialog och lärande
Redovisning av verksamheten i Kronobergs län sker dels genom studieförbundens
årliga rapportering av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och
kulturprogram (via Folkbildningsrådet) och dels via verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse, som skickas till
Region Kronoberg senast 15 maj.
De studieförbund som föregående år tackat ja till att arbeta med årligt tema och
erhållit tematiskt utvecklingsbidrag för detta ändamål redovisar genomförda
4
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insatser i samband med sin ordinarie redovisning, via verksamhetsberättelse eller i
annan skriftlig form.
I tredje kvartalet träffas Region Kronoberg och studieförbunden för dialog. Syftet
är dels en gemensam uppföljning av det arbete som genomförts inom ramarna för
bidragssystemet och dels dialog inför kommande års tematiska utvecklingsbidrag. I
samband med detta kan även gemensamma fördjupningar göras.
I övrigt ansvarar Region Kronoberg för att dialog och samverkan med
studieförbunden sker kontinuerligt under året där det utifrån en intressentanalys är
relevant, i enlighet med metoderna beskrivna i Gröna Kronoberg 2025 och
studieförbundens profil. I dialogerna ansvarar studieförbunden, i egenskap av
regional röstbärare för det civila samhället, för att representera sina respektive
nätverk och medlemsorganisationer.
Uppföljning av bidragssystemet i sin helhet görs i samband med ny
kulturplaneperiod.

5
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK120
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2018-03-08

Kulturnämnden

Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse Berättarnätet Kronoberg.

Sammanfattning
Förslag till en gemensam överenskommelse har arbetats fram tillsammans med
Sagobygdens kommuner och Berättarnätet Kronoberg. Överenskommelsen syftar
till att stärka arbetet med den unika muntliga berättartradition som finns i
Sagobygden och göra muntligt berättande till en profilfråga i Sagobygden och
Kronoberg.
Överenskommelsen grundas på regionala och lokala kulturpolitiska styrdokument
samt principen om armlängdsavstånd.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Förslag till överenskommelse Berättarnätet Kronoberg
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Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg
1. Inledning
Region Kronoberg, Ljungby kommun, Alvesta kommun och Älmhults kommun ingår denna
kulturpolitiska överenskommelse med föreningen Berättarnätet Kronoberg.
Överenskommelsen syftar till att stärka arbetet med den unika muntliga berättartradition som
finns i Sagobygden och göra muntligt berättande till en profilfråga i Sagobygden och
Kronoberg.
Överenskommelsen grundas på:






Gällande Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län
Gällande Regional kulturplan för Kronobergs län
Gällande Verksamhetsplan för kultur i Ljungby kommun
Gällande Kulturplan för Alvesta kommun
Gällande inriktningsmål för Kultur- och fritidsnämnden – grunduppdrag och
utveckling i Älmhults kommun

Överenskommelsen gäller de kulturpolitiska medel Berättarnätet Kronoberg erhåller från
respektive part i överenskommelsen. I vissa fall finns även lokala avtal med Berättarnätet
Kronoberg.
2. Berättarnätet Kronobergs grunduppdrag
Berättarnätet Kronoberg ska stärka det muntliga berättandet på lokal, kommunal, regional,
nationell och internationell nivå på följande sätt:
 Muntligt berättande som konstform – arbete med exempelvis konstnärlig
förnyelse, kvalitetshöjande insatser, kompetensutveckling för professionella
kulturskapare på området och professionella föreställningar,
 Det egna muntliga berättandet – arbete med invånare och besökares egna muntliga
berättande i exempelvis skolan eller äldreboenden,
 Det platsspecifika muntliga berättandet – arbete med sägenplatser och andra
muntliga berättelser som utgår från en specifik plats i Sagobygden,
 Stödja internationella aktörer i tryggandet av det immateriella kulturarvet med
fokus på muntligt berättande – arbete med internationella nätverk såsom
exempelvis Unesco och Federation for European Storytelling (FEST)
Den kommunala och regionala politiska nivån arbetar enligt principen om armlängds avstånd.
Principen bygger på konstens möjligheter att uttrycka sig fritt, vilket är en förutsättning för
ett demokratiskt samhälle. Mer konkret så innebär principen om armlängds avstånd att den
politiska nivån beslutar om mål och riktlinjer samt lägger fast ekonomiska ramar, men
överlåter konstnärliga och andra kvalitativa bedömningar till sakkunniga, i form av
ämnesexperter och konstnärliga ledare.
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Berättarnätet Kronobergs arbete ska kvalitetssäkras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Perspektiv som särskilt ska beaktas i uppföljningen är:





Barn och unga
Jämställdhet
Mångfald
Tillgänglighet

3. Styrning, uppföljning och utvärdering
Berättarnätet Kronoberg ska planera, genomföra och följa upp sin verksamhet i enlighet med
denna överenskommelse, kommunala styrdokument och Regional kulturplan för Kronobergs
län.
Kvalitativ och kvantitativ uppföljning sker årligen till Region Kronoberg via Kulturdatabasen.
Region Kronoberg ansvarar för att materialet skickas vidare till Sagobygdens kommuner. I
kvartal tre bjuds Berättarnätet Kronoberg in till ett verksamhetssamtal med Region
Kronoberg, Ljungby kommun, Alvesta kommun och Älmhults kommun. Vid detta möte
följs överenskommelsen upp.
4. Finansiering
Berättarnätet Kronoberg finansieras genom:






Statliga medel från Statens Kulturråd (betalas ut via Region Kronoberg)
Regionalt driftsanslag från Region Kronoberg
Kommunal finansiering från Ljungby kommun
Kommunal finansiering från Alvesta kommun
Kommunal finansiering från Älmhults kommun

Storleken på anslagen beslutas av respektive organisation. De statliga, regionala och
kommunala medlen betalas ut fyra gånger per år.
Utöver denna överenskommelse kan Berättarnätet Kronoberg ta uppdrag och driva projekt
med dessa eller andra parter. Den verksamheten ska vara självfinansierad. Det innebär att
verksamheten också kan finansieras genom:
 Projektmedel och utvecklingsbidrag
 Egenfinansierad verksamhet
 Medlemsavgifter
5. Avtalslängd och övriga villkor
Överenskommelsen ska godkännas av respektive nämnd och styrelsen för Berättarnätet
Kronoberg och gäller från och med dokumentets undertecknande. Överenskommelsen är
långsiktig och gäller tillsvidare samt följs upp av parterna inför ny kulturplaneperiod vart
tredje år med möjlighet till revidering. Om förutsättningarna för överenskommelsen ändras
av någon anledning ska parterna snarast informera varandra om detta. Uppsägning av
överenskommelsen kan ske på minst en parts begäran och då skriftligen minst 12 månader
före årsskiftet.
Om någon av parterna under verksamhetsperioden önskar få hela eller delar av Berättarnätet
Kronobergs verksamhet belyst ska Berättarnätet Kronoberg svara för att de uppgifter som
efterfrågas tas fram.
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6. Underskrift
Denna överenskommelse har upprättats i fem likalydande exemplar varav parterna erhåller
varsitt.

________________________

_________________________

Ort och datum

Ort och datum

_________________________
Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande
Region Kronoberg

_________________________
Markus Walldén
Kultur och fritidsnämndens ordförande
Ljungby kommun

________________________

_________________________

Ort och datum

Ort och datum

_________________________
Frida Christensen
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Alvesta kommun

_________________________
Anton V Härder
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Älmhults kommun

________________________
Ort och datum
_________________________
Sofie Magnusson
Ordförande
Berättarnätet Kronoberg
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1674
Handläggare: Lotta Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2018-03-19

Kulturnämnden

Äskande från Smålandsidrotten (Smålands
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland)

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
Att hantera ansökan om äskande från Smålandsidrotten i samband med
kulturnämndens ordinarie budgetprocess inför 2019.
Sammanfattning
Smålandsidrotten (samverkansorgan för Smålands Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna) har inkommit med äskande till kulturnämnden inför 2019.
Äskandet för Smålands Idrottsförbund gäller en uppräkning med löne- och
prisomräkning för den egna övergripande verksamheten och för bidrag till
verksamheten i deras 66 specialidrottsförbund.
Äskandet för SISU Idrottsutbildarna gäller också en uppräkning av de regionala
bidragen med en löne- och prisomräkning.
Smålandsidrottens regionala verksamhet regleras av Idrottsöverenskommelse Småland
som Region Kronoberg har tillsammans med Region Jönköpings län och
Regionförbundet i Kalmar län.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Småland Idrottsförbunds äskande för 2019
Ansökan om regionalt anslag 2019 (SISU Idrottsutbildarna Småland)
Idrottsöverenskommelse Småland
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK122
Handläggare: Lotta Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2018-03-20

Kulturnämnden

Skrivelse från LinneaTeatern

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att hantera skrivelse från LinneaTeatern inom ramarna för kulturnämndens
ordinarie budgetprocess inför 2019
Sammanfattning
Kulturnämnden förfogar över ett flertal ekonomiska verktyg för att genomföra
den regionala kulturplanen, till exempel regionala driftsanslag och
utvecklingsmedel till projekt. Anpassningar av system och rutiner sker
kontinuerligt för att understödja genomförandet (några exempel är kulturpriser
och stipendier samt bidragssystem för studieförbund).
På uppdrag av kulturnämnden genomförs en översyn av formerna för regionala
driftsanslag och utvecklingsmedel. Centrala utgångspunkter är:





ökad likvärdighet och transparens kring vilka kriterier som ska gälla för
uppdrag som är regionalt finansierade,
utrymme för nya finansieringsmodeller samt nya initiativ och aktörer som
kan understödja genomförandet av den regionala kulturplanen,
kommunal och regional rollfördelning,
tydligare extern kommunikation av kulturnämndens ekonomiska verktyg.

Med anledning av detta har kulturnämndens presidium gett kulturstaben i uppdrag
att påbörja en förberedande dialog med LinneaTeatern. LinneaTeatern erhåller ett
regionalt driftstöd men verksamheten bedrivs i huvudsak i en kommun och det
finns liknande kulturorganisationer som inte tar del av ett regionalt driftstöd.
LinneaTeatern har med anledning av dialogen inkommit med en skrivelse till
kulturnämnden.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande
Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Skrivelse från LinneaTeatern
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Till Kulturnämnden för Region Kronoberg
Vi har vid ett möte med tjänstemännen, 180215, blivit informerade om förändringar i
systemet för ekonomiskt stöd för kulturföreningar. LinneaTeatern har haft förmånen
att under mycket lång tid fått ekonomiskt stöd av tidigare Landstinget Kronoberg och
nu även Region Kronoberg. Ett ekonomiskt stöd som har möjliggjort den kvalitet och
de samarbeten vi har och har haft med både amatörer såväl som professionella
aktörer i vår region.
Alla förändringar innebär så klart konsekvenser för de berörda och så blir det även
för oss. Idag har vi även ett långsiktigt kulturstöd från Växjö kommun under
2018-2020 där vi har uppdraget att producera familjeteater under höstlovet på Växjö
Teater, samt minst ytterligare en produktion varje år d.v.s. minst två produktioner/år.
Det ekonomiska stöd vi har fått ifrån Region Kronoberg har inte under de senaste
åren varit knutet till något specifikt uppdrag, men vi i vårt arbete har sett det som
självklart att koppla ihop ert stöd med det uppdrag vi har gentemot Växjö Kommun.
Det är tack vare dessa båda ekonomiska stöd som vi har kunnat utveckla samt
bedriva den verksamhet som lett till att kunna erbjuda våra invånare
kulturupplevelser. De har även varit förutsättningen för samarbete med lokala
yrkesutövare i regionen som t.ex. kostymörer, scenografer, sånginstuderare,
koreografer, ljus- och ljudteknik, marknadsföring o.likn. Professionella utövare som
är en garant för den kvalitet som vi hittills har kunnat leverera.
I våra produktioner har vi genom åren varit en god “plantskola” för våra blivande
kulturarbetare där några har gått vidare till högre utbildningar inom musik, dans och
teater. Deltagare som vittnar om LinneaTeaterns betydelse för deras grundläggande
praktik i början av deras karriärer. Utöver de lokala yrkesutövarna engagerar vi
ytterligare ca 70 personer totalt varje år.
Vår föreningen började som en turnerande verksamhet i länet vilket vi har fortsatt
med genom åren, dock inte varje år. Våra produktioner har varit mycket uppskattade
ute i länets olika teaterföreningar, och vår föreställningar når alla åldrar. Vi har satt
upp och producerat ca 80 föreställningar i olika genrer och på olika spelplatser i länet
sedan starten 1979.
De senaste åren har konkurrensen kring publiken blivit tuffare i och med det stora
kulturella utbudet främst från arrangörer som kommer utifrån vår region. 2015 blev
detta en bister verklighet för oss då vi inte nådde samma publikantal som vi gjort
tidigare år. Detta lyckades vi vända 2016 med produktionerna Klas Klättermus och
Singin’ in the Rain, vilket ser ut att ha blivit en positiv trend för oss då vi även under
2017 fick ett större publikantal med produktionerna Pelle Svanslös och Jesus Christ

Superstar. I höstas hade vi ca 6 000 personer som såg våra produktioner. Vårt mål
inför 2018 är så klart att försöka nå ut till än fler.
Vi har funderat länge och väl efter mötet i förra veckan för att försöka fundera över
olika förslag som skulle kunna vara hållbara när det gäller kulturstödet för vår del
från Region Kronoberg, eftersom vi vill fortsätta att utveckla vår verksamhet och
samtidigt vara en viktigt kulturarrangör och kulturproducent för invånarna i
Kronobergs län.
Vi har följande tankar:
● ett långsiktigt kulturstöd utformat på liknande sätt som Växjö Kommuns där
stödet är knutet till ett specifikt uppdrag och på t.ex. 2-3 år i taget
● en fortsatt dialog med tjänstemän och politiker i kulturnämnden under
processen av att ta fram nya riktlinjer för kulturstödet
Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Cecilia Lindblom och Eva Pettersson

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Linde Jessica KUL kulturstab
Diariet
VB: LinneaTeaterns tankar till Kulturnämnden
den 22 februari 2018 08:43:03
Till Kulturnamnden - Region Kronoberg.pdf

Till årligt ärende LinneaTeatern 2018
Med vänlig hälsning
Jessica Linde
Regional utvecklingssamordnare kultur | Enheten för hållbar tillväxt | Avdelningen för regional
utveckling
0470-58 30 56 | 070-966 14 81

Från: LinneaTeatern Växjö [mailto:linneateatern@gmail.com]
Skickat: den 21 februari 2018 20:46
Till: Linde Jessica KUL kulturstab <jessica.linde@kronoberg.se>; Johansson Emelie KUL kulturstab
<emelie.c.johansson@kronoberg.se>
Ämne: LinneaTeaterns tankar till Kulturnämnden

Hej på er!
Tack för ett gott samtal sist vi träffades. Inte lätt att formulera något förslag eller tankar
men vi har gjort så gott vi har kunnat.
-Med vänliga hälsningar
Cilla och Eva
Startvägen 9
352 51 Växjö
linneateatern@gmail.com
www.linneateatern.com

LinneaTeaterns facebook
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK598
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2018-03-19

Kulturnämnden

Skrivelse från Filmregion Sydost om stöd till
professionell film

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att uppdra till kulturnämndens presidium att besvara skrivelsen från Filmregion
Sydost gemensamt med övriga huvudmän

Sammanfattning
Styrelsen för Filmregion Sydost (tidigare Reaktor Sydost) har ställt en skrivelse till
de tre huvudmännen (Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge och Region
Kronoberg). I skrivelsen lyfts behovet av att etablera en stödstruktur för
professionell filmproduktion i Sydost. I beslutsunderlaget beskrivs
grunduppdraget för Filmregion Sydost, skrivelsens koppling till Regional
kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 samt planerade insatser inom
Regionsamverkan Sydsverige.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Skrivelse från Filmregion Sydost om stöd till professionell film
Beslutsunderlag Skrivelse från Filmregion Sydost om stöd till
professionell film
Överenskommelse Reaktor Sydost
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK598
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2018-03-19

Skrivelse från Filmregion Sydost om stöd till
professionell film
Ärende
Styrelsen för Filmregion Sydost (tidigare Reaktor Sydost) har ställt en skrivelse till
de tre huvudmännen (Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge och Region
Kronoberg). I skrivelsen lyfts behovet av att etablera en stödstruktur för
professionell filmproduktion i Sydost.
Genomförande
Filmregion Sydost är det regionala filmresurscentrat för Blekinge, Kalmar och
Kronoberg. Verksamheten ingår i kultursamverkansmodellen och genomförs i
föreningsform med en styrelse som delvis utses av de tre huvudmännen.
Verksamhetens grunduppdrag

Grunduppdraget handlar framförallt om främjande verksamhet på filmområdet
och regleras idag i en överenskommelse mellan de tre huvudmännen och
föreningen. I grunduppdraget ingår kortfattat:





Film i skolan – att stötta filmpedagogiskt arbete i skolan
Filmskapare – att stötta unga filmare i regionen som vill berätta sin
historia för en publik
Film och publik – att bistå med kompetens
Deltagarkultur – att stötta utvecklingsarbete kring exempelvis digitalisering
och barn- och ungdomskultur

Att etablera en stödstruktur för professionell filmproduktion i Sydost ingår idag
inte i verksamhetens grunduppdrag. Huvudmännen kan gemensamt besluta om
att förändra verksamhetens grunduppdrag, men en sådan utveckling bör då vara
prioriterad i de regionala kulturplanerna.
Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020

Filmområdet är inte ett av de fem prioriterade utvecklingsområden som Regional
kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 lyfter fram. Däremot finns insatser som
berör filmen beskrivna inom prioriteringen som rör det sydsvenska samarbetet.
Framförallt handlar det om att utreda filmområdets organisering i Sydsverige för
att utnyttja kompetens och resurser mer effektivt och anpassa strukturen efter nya
interregionala samverkansstrukturer där det finns större möjligheter att kraftsamla.
Handlingsplan för Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott 2018

Inom ramarna för Regionsamverkan Sydsverige och den handlingsplan som
kulturutskottet beslutat om för 2018 så inleds under året ett arbete med att utreda
filmområdets organisering i Sydsverige.
Insatsen kommer att ske genom en förstudie som ska kartlägga nuläge och
förutsättningar för både det främjande uppdraget och strukturer för professionell
filmproduktion inom Regionsamverkan Sydsverige. I förstudien ska även andra
format beaktas, till exempel TV-produktion, dataspelsutveckling och rörlig bild.

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK598
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2018-03-19

Förstudie om regional filmfond

Den förstudie om en regional filmfond i Blekinge och Kalmar som skrivelsen
hänvisar till har genomförts som ett separat uppdrag med extern finansiering från
Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge län, Regionförbundet i Kalmar län,
Landstinget i Kalmar län, Karlskrona kommun och Kalmar kommun.
Ansökan ställdes även till Region Kronoberg och hanterades enligt önskemål från
projektägaren som ett näringslivsprojekt. Handläggningen skedde i nära dialog
med kulturstaben. Ansökan avslogs då den inte bedömdes uppfylla
näringslivsområdets grunder för prioritering eller låg i linje med det förslag till
regional kulturplan som var under framtagande.
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås
att uppdra till kulturnämndens presidium att besvara skrivelsen från Filmregion
Sydost gemensamt med övriga huvudmän
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK112
Handläggare: Lena Eriksson,
Datum: 2018-03-21

Kulturnämnden

Månadssammandrag februari 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att Kulturnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag februari 2018 samt att överlämna det till
regionstyrelsen för information.

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet tom februari 2018 uppgår till +1,160 tkr. Överskottet
beror främst på att utbetalningar inte har gjorts ännu och budgeten är
periodiserad på tolftedelar. Inga egna medel är utnyttjade.
Resultatet prognostiseras till +/- 0.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Månadssammandrag februari 2018 KN

Sida 1 av 1

FEBRUARI 2018

0

Resultat KN
Månad – FEB(ack)
Resultaträkning
exkl projekt
(tkr)

Utfall ack

Budget
Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

-593

-769

175

-3 821

-3 758

0

Driftstöd,utv medel

-8 588

-9 573

985

-52 607

-52 283

0

Totalsumma

-9 181

-10 341

1 160

-56 428

-56 041

0

Förvaltning

Kommentar: Ett överskott har genererats t o m februari vilket bl a beror på periodiseringar till externa
verksamheter. Det är ännu inte utbetalat några egna medel. Budgeten är periodiserad på tolftedelar.
Verksamheten löper enligt plan och prognosen är att resultatet ska följa budget under året.

Sjukfrånvaro KN (i procent av ordinarie arbetstid)
FEBRUARI 2018

FEBRUARI 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kulturstaben totalt

0,7

0,8

0,0

3,1

3,1

0,0

Region Kronoberg

5,8

6,4

3,9

6,8

7,7

4,1

Kommentar: Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. Den ligger betydligt lägre än i Region Kronobergs
totalt men är svår att jämföra eftersom förvaltningen är så liten.
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Delegationsbeslut
Diarienr: 18RGK32
Handläggare: Sofie Karp,
Datum: 2018-03-21

Ansvarig konsthanterare i Region Kronobergs beslut nr
1/2018
KN 1.2 Region Kronobergs konstinköp
Ärende:
Kulturnämnden ansvarar för Region Kronobergs konstinköp. Beslut om
konstinköp kan antingen belasta budget för inköp av lös konst eller särskild budget
för konstnärlig gestaltning i samband med byggnation.
Beslut som ligger över ett prisbasbelopp fattas av kulturnämnden. Ansvarig
konsthanterare i Region Kronoberg kan fatta delegationsbeslut på konstinköp
inom ramen för avsedd budget, upp till ett prisbasbelopp. Konsthanterarens
delegationsbeslut ska återrapporteras till nästkommande sammanträde med
kulturnämnden.
Detta delegationsbeslut är ett samlat beslut avseende konstinköp som gjorts av
konsthanteraren under januari – mars 2018.

Beslut
Att göra konstinköp enligt nedanstående lista. Alla beslut belastar budget för inköp
av lös konst.
1. Pälvi Hanni - Etsning 6500:2. Olav Christoffer Jensen - Etsning 7600:3. Olav Christoffer Jensen - Etsning 4000:4. Dan Utterström- Fotografi 4000:5. Dan Utterström- Fotografi 4000:6. Dan Utterström- Fotografi 4000:7. Emma Wirke- Giclèe 3000:8. Emma Wirke- Giclèe 3000:9. Emma Wirke- Giclèe 3000:10. Fredrik Hofwander- Collage 28000:Sida 1 av 3

Delegationsbeslut
Diarienr: 18RGK32
Handläggare: Sofie Karp,
Datum: 2018-03-21

11. Catharina Edlund- Akvarell 5760:12. Joakim Allgulander- Screentryck 5040:13. Carl Kleiner- fotografi 6500:14. John Rasimus-Träsnitt, akryl, spray 7000:15. John Rasimus-Littografi ochTräsnitt 5500:16. AnnaLena Thörnström- Torrnål 4200:17. Håkan Strand- Fotografi 9400:18. Håkan Strand- Fotografi 14000:19. Arnold Hagström- Handkolorerat tryck 3300:20. Arnold Hagström- Handkolorerat tryck 4500:21. Pälvi Hanni- Etsning 6500:22. Linda Larsson- Broderi 6000:23. Linda Larsson- Broderi 6000:24. Kaariha-Aino Pajara- Träsnitt 6800:25. Kaariha-Aino Pajara- Träsnitt 7300:26. Mari Rantanen- Screentryck 3000:27. Mari Rantanen- Screentryck 3000:28. Gfeller+Hellsgård- Serigrafi 6240:29. Emil Holmer- Träsnitt/Akrylfärg 4400:30. Malin Gabriella Nordin- Litografi 2800:31. Linda Samuelsson- Serigrafi 3600:32. Patric Wagner- Kolorerad etsning 3600:-
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Delegationsbeslut
Diarienr: 18RGK32
Handläggare: Sofie Karp,
Datum: 2018-03-21

……………………………………………………….
Thomas Franzén

Sofie Karp

Konsthandläggare
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