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Kallelse

1

Justering av protokoll
Sammanfattning

Föreslås att Lovisa Alm, jämte ordförande, justerar protokollet. Justering
sker genom digital justering senast 30 april.

2

Fastställande av dagordning

3

Månadssammandrag för kulturnämnden
februari 2020 (20RGK72)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden godkänner Månadssammandrag februari
2020 samt överlämnar den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet till och med februari 2020 uppgår till +293
tkr. Verksamheten löper på enligt plan. Överskottet beror på att
kostnader inte upparbetats samt att kostnader för avskrivningar ej har
periodiserats.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Månadsrapport feb 2020 KN
 Månadssammandrag KN feb 2020

4

Delårsrapport Kulturnämnden Mars 2020
(20RGK57)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden godkänner Delårsrapport mars 2020 och
överlämnar den till regionstyrelsen för information.
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Sammanfattning

Verksamheten har löpt på enligt plan, men har inneburit stora
förändringar och begränsningar pga Coronakrisen. Det ekonomiska
resultatet t o m mars 2020 uppgick till +47 tkr.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Delårsrapport KN mars 2020
 Delårsrapport mars Kulturnämnden

5

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt
kultursverige, år 2 (20RGK618)
Förslag till beslut

Kulturnämnden beviljar högst 250 000 kronor till år 2 i
utvecklingsprojektet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige.
Medel anslås från kulturnämndens strategiska utvecklingsmedel,
basdelenhet 5102002.
Sammanfattning

Som ett led i genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län
2018–2020 driver Region Kronoberg, inom ramen för Regionsamverkan
Sydsverige, utvecklingsprojektet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt
kultursverige. Projektet ägs av Region Blekinge och genomförs av
Regionsamverkan Sydsveriges beredningsgrupper för bild och form,
dans och filmkultur. Projektet har pågått under ett år med
medfinansiering från regionerna, verksamheterna inom
beredningsgrupperna och Kulturrådet.
Ärendet gäller genomförandet av projektets andra år av tre.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
år 2
 Tjänsteskrivelse - Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige år
2
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Inkomna äskanden inför fördelning av
kulturnämndens rambudget 2021
(20RGK63)
Förslag till beslut

Kulturnämnden hanterar inkomna äskanden som ett underlag i
kulturnämndens ordinarie budgetprocess inför 2021.
Sammanfattning

I kulturnämndens beslut om grundvillkor för regionala driftsanslag (KN
§61/2019) förtydligades budgetprocessen. Äskande till nämnden om nytt
eller utökat driftsanslag ska inkomma senast den 31 mars inför
kommande år. Inför 2021 har 7 äskanden inkommit, se översikt nedan.
Samtliga äskanden finns tillgängliggjorda i Netpublicator.
RF-SISU Småland (tidigare Smålandsidrotten) äskar om 200 000 kr för
att nå upp till riksgenomsnittet på 10.73 kr per capita för att kunna
fortsätta stödja idrottsrörelsen på samma nivå.
Berättarnätet Kronoberg äskar om 3 200 000 kr för nå en hållbar
verksamhet utifrån målet En internationell arena för muntligt berättande.
Medlen syftar till att personalförstärkning genom en producent, stärkt
administration samt en projektkoordinator.
Ljungbergmuseet äskar om 1 000 000 kr för att nå en hållbar verksamhet
med möjlighet att utvecklas. Medlen syftar till personalförstärkning och
underhåll av fastigheterna.
Musik i Syd äskar om 250 000 kr för höjda hyreskostnader i samband
med flytten till Nygatan 6. Därutöver äskar Musik i Syd i samarbete med
Smålandsoperan kring utökade medel till operaproducent.
Riksteatern Kronoberg äskar om 900 000 kr för personalförstärkning,
subventionering och stöd till de ideella krafterna i lokalföreningarna samt
ett ökat deltagande i regionala och interregionala möten.
Folkets Hus och Parker äskar om ett nytt driftsanslag om 86 000 kr
utifrån bland annat målet Kultur i hela Kronoberg. Medlen syftar till att
stödja lokalföreningarnas kulturarrangemang i länet.
Kronobergs läns Hembygdsförbund äskar om ca 500 000 kr för att
möjliggöra en hembygdskonsulent i länet som kan stödja
lokalföreningarna samt vidareutveckla sin hemsida och tidning.
Inkomna äskanden finns tillgängliga i Netpublicator och hanteras som
underlag i kulturnämndens ordinarie budgetprocess inför 2021. I
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kulturstabens budgetberedning inför kulturnämndens fördelning av
rambudget görs en samlad bedömning av inkomna äskanden i relation till
övriga behov, exempelvis kopplade till Covid-19, och genomförandet av
den regionala kulturplanen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Inkomna äskanden inför fördelning av
kulturnämndens rambudget 2021

7

Svar på skrivelse ställd till
kulturnämnden från Anders Ekberg
(20RGK735)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Anders Ekberg
angående regionala stödinsatser riktade till litteratursektorn i länet. I
skrivelsen, som är ett svar på debattartikeln ”Vi står stadigt för kulturen i
regionen” (publicerad i Smålandsposten 1 april 2020), lämnas förslag på
flera konkreta insatser. Gemensamt är att de syftar till att stärka villkoren
för verksamma inom litteraturområdet i Kronobergs län genom olika
typer av ekonomisk ersättning.
I förslag på svar på skrivelse lyfts några av de insatser som genomförs på
området mot bakgrund av den regionala kulturplanen. Svaret refererar
även till de kulturpolitiska åtgärder som beslutats om med anledning av
Coronapandemin.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Svar på skrivelse från Anders Ekberg
 Svar på skrivelse från Anders Ekberg
 Skrivelse - Svar på kulturnämndens fråga om kulturnäringen i
regionen, inklusive bilagor
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Återrapportering från kurser och
konferenser
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mötesanteckningar och styrelseprotokoll finns (i förekommande fall)
tillgängliga i Netpublicator.
- Återkoppling från ledamöter som har uppdrag i bolag eller regionala
kulturorganisationer
- Konferens naturen och kulturen, 11 mars
- Möte med A Capella, 31 mars
- Avstämning med Regionteatern Blekinge Kronoberg, 14 april
- Ägarsamråd Regionteatern Blekinge Kronoberg, 17 april
- Bolagsstämma Regionteatern Blekinge Kronoberg 17 april
- Bolagsstämma Musik i Syd, 17 april
- Bolagsstämma Kulturparken Småland, 21 april
- Möte med konstnärsorganisationerna, 23 april

9

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att kulturnämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

 20RGK17-1
1/2020
 20RGK35-1
1/2020
 20RGK35-2
2/2020
 20RGK35-3
3/2020

Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr
Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr
Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr
Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr
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 20RGK35-4
4/2020

Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr

10 Övriga ärenden

Månadssammandrag för
kulturnämnden februari
2020
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 20RGK72
Handläggare: Lena Eriksson,
Datum: 2020-03-12

Kulturnämnden

Månadssammandrag för kulturnämnden februari 2020

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden godkänner Månadssammandrag februari 2020 samt
överlämnar den till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet till och med februari 2020 uppgår till +293 tkr.
Verksamheten löper på enligt plan. Överskottet beror på att kostnader inte
upparbetats samt att kostnader för avskrivningar ej har periodiserats.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Månadssammandrag för kulturnämnden februari 2020

Sida 1 av 1

FEBRUARI 2020

0

Resultat KN
Resultaträkning
exkl projekt
(tkr)
Förvaltning
Driftstöd,utv medel
Totalsumma

Månad – FEBRUARI(ack)

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2019

Budgetavvikelser

Utfall ack

Differens

- 613

-963

350

-5 362

-5 777

0

- 9 896

-9 840

-56

-57 324

-59 000

0

-10 509

-10 802

293

-62 686

-64 776

0

Kommentar: Verksamheten löper enligt plan. Kostnaderna har inte upparbetats ännu och kostnader för
avskrivningar är inte periodiserade.

Sjukfrånvaro KN (i procent av ordinarie arbetstid)
FEBRUARI 2020

FEBRUARI 2019

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kulturstaben totalt

0

0

0

0

0

0,0

Region Kronoberg

4,9

5,4

3,0

6,3

7,1

3,7

Kommentar: Det finns ingen sjukfrånvaro att rapportera under årets första månader.
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Delårsrapport
Kulturnämnden Mars 2020
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK57
Handläggare: Mattias Neuman,
Datum: 2019-04-08

Kulturnämnden

Delårsrapport Kulturnämnden Mars 2020
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden godkänner Delårsrapport mars 2020 och överlämnar
den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Verksamheten har löpt på enligt plan, men har inneburit stora förändringar och
begränsningar pga Coronakrisen. Det ekonomiska resultatet t o m mars 2020
uppgick till +47 tkr.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Delårsrapport mars 2020 Kulturnämnden

Sida 1 av 1
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REGION KRONOBERG

Sammanfattning
Invånare
Arbete har under första kvartalet genomförts i enlighet med handlingsplanerna. Utbrottet av
coronaviruset covid-19 har emellertid inneburit stora förändringar på kulturområdet med
inställd, framskjuten eller på andra sätt begränsad verksamhet. Detta innebär ekonomiska
utmaningar för både verksamheter och det fria professionella kulturlivet likväl som invånarnas
möjlighet att ta del av och själva utöva kultur.
De flesta styrtal under invånarperspektivet följs upp en gång per år, i april/maj.
Medarbetare
Arbete under det första kvartalet har i hög grad påverkats av situationen med coronaviruset.
Det planerade arbetet har i flera delar fått ställas om för att istället hantera nya förutsättningar.
Dialog mellan politik och förvaltning har förts för att säkerställa att en tydlig riktning för
arbetet trots detta ändå kunnat hållas.
Insatser med att stärka stödfunktionerna till kulturteamet har genomförts för att säkerställa att
resurser i relation till uppdrag är rätt balanserade.
De flesta styrtal under medarbetarperspektivet följs upp en gång per år, under höstperioden.
Verksamhetsutveckling
Under perioden har ett intensivt arbete pågått kring revidering av Regional kulturplan för
Kronobergs län. Enligt tidsplanen skulle kulturnämnden besluta om en remissutgåva den 24
april. Med anledning av Coronavirus Covid-19 står konst- och kulturområdet inför ett nytt
nuläge vars konsekvenser ännu inte går att överblicka. Detta påverkar revideringsprocessen.
För att möjliggöra ett kvalitativt omtag med förutsättningar för relevant analys och angelägna
insatser föreslås nuvarande kulturplan förlängas ett år.
Arbete med organisering av regionens konsthandläggning sker enligt plan. Inventeringen
fortgår med undantag för vissa avdelningar på sjukhusen där inventering avvaktas med
anledning av Corona.
Styrtalet kring inventerade verk visar att 5267 av ca 6500 verk har inventerats.
Ekonomi
Arbete har bedrivits i enlighet med handlingsplan. Ekonomiskt har verksamheten löpt på och
visar ett mindre överskott. Dialogen med statlig nivå har förändrats med anledning av
coronaviruset. Regeringen har avsatt en miljard till kultur- och idrottssektorn. Hur dessa medel
ska hanteras är ännu inte känt men dialog förs med relevanta myndigheter.
Den statliga uppräkningen är 2020 högre än den regionala.
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Invånare
Förtroendet för verksamheten ska vara högt
Lokalt anpassat mål

Den verksamhet som kulturnämnden ansvarar för genomförs huvudsakligen av verksamheter
med regionala driftsanslag. Detta ställer höga krav på kulturnämndens styrmodeller då det är de
som säkerställer att kulturnämndens medel används ändamålsenligt. Styrningen sker utifrån
principen om armlängds avstånd, en kulturpolitisk utgångspunkt som innebär 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. Syftet med armlängds avstånd är att säkerställa konstens möjligheter att
uttrycka sig fritt, vilket är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.
Under 2019 har nya grundvillkor för regionala driftsanslag tagits fram för att tydliggöra
relationen mellan verksamheter med regionala driftsanslag och Region Kronoberg.
Grundvillkoren implementeras under 2020. 2020 prioriteras även särskilt styrningen av
Kulturparken Småland, Det fria ordets hus, Ljungbergmuseet och Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg. Arbetet sker inom ramen för handlingsplanerna under målet Skapa
förutsättningar för ett kulturliv med bredd och spets.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Mätetal
Spridning av aktiviteter
inom
kultursamverkansmodellen
och studieförbunden, Andel
aktiviteter utanför Växjö
kommun (%)

Handlingsplaner
Kultur i hela Kronoberg

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

53 %

42 %

54 %

Kommentar

Denna indikator följs upp en gång
årligen, i april/maj.

Uppföljning
Projektet Kronoberg Blekinge utvecklar medborgarscenen
har fortsatt under våren med bland annat föreställningen
Älskade Araby. Utvecklingsarbetet har inneburit att
Regionteatern Blekinge Kronoberg når en ny publik och att
scenkonsten används som en katalysator för samtal och
möten mellan människor. Med anledning av coronaviruset
covid-19 har dock all publik verksamhet på Regionteatern
Blekinge Kronoberg ställts in under våren. En ansökan för
det tredje och sista projektåret har skickats till Kulturrådet.
År tre fortsätter utvecklingen kring breddat deltagande och
ökad angelägenhet.
En överenskommelse togs fram i slutet av 2019 med Växjö
kommun kring fortsatt regionalisering av Scensommar
under sommaren 2020. Arbetet pågår enligt plan.
Arbetet med att ta fram en plan för kultur i vården fortgår
med flera parallella pilotinsatser. Arbetet har emellertid
begränsats med anledning av coronaviruset.
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Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Lokalt anpassat mål

Kulturnämnden ansvarar, genom fördelning av regionala driftsanslag, för invånare och
besökares möjligheter att ta del av konst och kultur av hög konstnärlig kvalitet. Styrningen av
verksamheterna behöver därför balansera mellan god tillgänglighet, konstnärlig utveckling och
breddat deltagande i kulturlivet. Årligen genomförs omfattande uppföljning av den verksamhet
som finansieras av Region Kronoberg. Uppföljningen sker både kvalitativt och kvantitativt.
Metoden Gröna tråden understödjer Region Kronobergs kvalitetsarbete genom att säkerställa
att rätt insatser görs för att nå nämndens mål. Metoden innebär även att intressenter involveras
tidigt i utvecklingsarbetet.

Skapa förutsättningar för ett kulturliv med bredd och spets
Lokalt anpassat mål

Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 har den kulturpolitiska visionen Ett kulturliv
med bredd och spets. Kulturplanen har fem prioriterade utvecklingsområden: Ett enat Sydsverige
skapar ett starkt kultursverige, Kultur i hela Kronoberg, En internationell arena för muntligt berättande, Det
fria ordet i Kronoberg samt En starkare infrastruktur för bild och form. Dessa prioriteringar följs årligen
upp kvalitativt och kvantitativt genom delårsredovisning samt ett antal indikatorer.
Indikatorerna visar enbart utvecklingen inom de prioriterade utvecklingsområdena, inte
utvecklingen på kulturområdet i stort. Den största delen av kulturnämndens verksamhet sker
inom ramen för verksamheter med driftsanslags ordinarie arbete. Det arbetet följs upp av
kulturnämnden i juni årligen.
Följeindikatorer

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Kommentar

10

13

Antalet minskar då arbetet mer
och mer genomförs inom ramen
för ordinarie verksamhet och att
utvecklingsprojekt hanteras som
en helhet istället för att flera
projekt bedrivs parallellt.

200 252

197 826

Befolkningsstatistiken har en
eftersläpning på några månader.
Senaste siffrorna avser 2019.

Ökad internationalisering
Berättarnätet Kronoberg utland (antal aktiviteter)

24

Denna indikator följs upp en gång
årligen, i april/maj.

Ökad internationalisering
Berättarnätet Kronoberg - i
Sverige (antal aktiviteter)

51

Denna indikator följs upp en gång
årligen, i april/maj.

22 299

Denna indikator följs upp en gång
årligen, i april/maj.

2%

Denna indikator följs upp en gång
årligen, i april/maj.

Antal gemensamma
verksamheter och projekt
inom Regionsamverkan
Sydsveriges geografi

Befolkningen ska öka

Ökat deltagande i
Berättarnätet Kronobergs
verksamhet (antal
besökare)
Det fria ordets hus som
regional resurs (andel
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Följeindikatorer

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

45

50

Denna indikator följs upp en gång
årligen.

98,3 %

Denna indikator följs upp en gång
årligen, i april/maj.

3

5

Antalet minskar då mer och mer
arbete sker inom ramen för
ordinarie verksamhet samt i det
övergripande utvecklingsprojektet
inom Regionsamverkan
Sydsverige.

16

13

Denna indikator följs upp en gång
årligen.

51 %

Denna indikator följs upp en gång
årligen, i april/maj.

Mål 2020

Kommentar

aktiviteter utanför Växjö
kommun)
Professionella
kulturskapares villkor - det
fria ordet (antal verksamma
i länet)
Invånares läsvanor (utlån
på bibliotek, andel av riket)

Ökad samverkan på bildoch formområdet (antal
samarbeten)

2

Professionella
kulturskapares villkor - bild
och form (antal verksamma
i länet)
Geografisk spridning av
konstpedagogik för barn
och unga (andel aktiviteter
utanför Ljungby kommun)

Handlingsplaner
Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige

Uppföljning
För att realisera det kulturpolitiska positionspapperet sker
kulturpolitiskt påverkansarbete och aktivering av
beredningsgrupper inom olika konstområden.
Beredningsgrupper finns inom professionell dans, bild och
form, filmkulturell verksamhet, bibliotek och kulturella och
kreativa näringar.
Sedan ett år tillbaka drivs ett gemensamt
utvecklingsprojekt med medfinansiering från kulturrådet för
att utveckla arbetet i beredningsgrupperna. År ett innebar
projektet dansföreställningen ”Djurens karneval” och
insatser på bild- och formområdet. Med anledning av
utbrottet av coronaviruset covid-19 ställdes delar av turnén
av Djurens karneval in. Det undersöks nu om turnén kan
återupptas 2021. En ansökan för år två har skickats in där
det interregionala samarbetet inom professionell bild- och
form och filmkulturell verksamhet utvecklas samt
samverkan kring professionell dans fördjupas.
Den sydsvenska filmutredningen pågår fortsatt. En
arbetskonferens genomfördes i januari med regionala
förtroendevalda med ansvar för kultur- och
näringslivsfrågor, regionala tjänstepersoner, representanter
från regionala filmverksamheter och bransch.
Ett gemensamt utskottsmöte har hållits mellan
kulturutskottet och regionala utvecklingsutskottet i syfte att
diskutera gemensamma frågor och möjliga samarbeten.
Kulturutskottet har genomfört ett välbesökt mingel på Folk
och kultur samt ett seminarium kring arbete med kulturella
och kreativa näringar.

En internationell arena för muntligt berättande

Projektet Kronoberg utvecklar en internationell arena för
muntligt berättande har skickat in sin tredje och sista
ansökan om medfinansiering till kulturrådet. Med anledning
av coronaviruset covid-19 begränsas möjligheterna att
arbeta internationellt kraftigt och den årliga
berättarfestivalen har ställts in.
Projektet innebär år tre ett fortsatt arbete med att
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Handlingsplaner

Uppföljning
cementera Berättarnätet Kronoberg som internationell
spetsverksamhet inom det immateriella kulturarvet.
Samtal har förts kring det muntliga berättandet som
besöksanledning med tjänstepersoner med ansvar för
besöksnäringen.
En presidieöverläggning har även skett mellan Region
Kronoberg och sagobygdskommunerna kring utveckling av
Berättarnätet Kronobergs verksamhet.

Det fria ordet i Kronoberg

Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs arbete med
handlingsplanen för litteraturfrämjande pågår och under
perioden har en samlande webbplats lanserats
(www.biblioteksutveckling.se/litteratur). Utbrottet av
coronaviruset covid-19 har inneburit att publika aktiviteter
begränsas under våren.
En presidieöverläggning har genomförts med Växjö
kommun under perioden. Växjö kommuns process kring
Det fria ordets hus framtida lokaler är klar i och med
beslutet att samlokalisera dem med Växjö konsthall. Detta
gör att samtal kring aktualisering av överenskommelsen
mellan Växjö och Region Kronoberg har kunnat påbörjas.
Arbetet med revidering av regional biblioteksplan planeras
till slutet av året.

En starkare infrastruktur för bild och form

Arbetet med residens inom projektet Stationssamhällen
pågår och tre konstnärer har blivit engagerade i projektet.
Inom ramen för Regionsamverkan Sydsveriges
beredningsgrupp för bild och form genomförs insatser inom
konstkritik och residensutveckling. Arbetet påverkas av
coronautbrottet och insatser kommer att ske digitalt.
Arbetet med aktualisering av Kulturparken Smålands
styrdokument pausades med anledning av processen kring
Växjö konsthall. Arbetet behöver återupptas med anledning
av bland annat museilagstiftningen.
Aktualisering av överenskommelse med Ljungbergmuseet
är ännu ej påbörjad.

Övrig information
Coronavirusets utbrott påverkar verksamheter med regionala driftanslags möjlighet att
genomföra sina ordinarie uppdrag enligt plan. Verksamhet ställs in, skjuts upp eller anpassas
efter de nya förutsättningarna. Detta innebär ekonomiska utmaningar för både verksamheter
och det fria professionella kulturlivet likväl som invånarnas möjlighet att ta del av och själva
utöva kultur. Fler och fler digitala upplevelser lanseras för att möjliggöra ett utbud.
Region Kronoberg följer utvecklingen kring coronavirusets påverkan på kulturområdet noga.
Kulturstaben har ställt om sin verksamhet för att skapa beredskap inför en ny verklighet, både
på kort och lång sikt. Som regional utvecklingsaktör behöver Region Kronoberg ha förmågan
att agera snabbt för att minska pandemins akuta negativa effekter på konst- och kulturlivet i
Kronobergs län. Samtidigt behöver insatserna vara välgrundade, riktade mot faktiska behov
och samspela med både nationella insatser och andra politikområden för att få god effekt.
Därför arbetar kulturstaben nu parallellt med omvärldsbevakning, påverkansarbete och
kartläggning av nuläge och behov hos våra olika intressenter samtidigt som ett regionalt
kulturpolitiskt åtgärdspaket bereds.
Kulturnämndens ordförande har skickat ett brev till verksamheter med regionala driftsanslag
Kulturnämnd, Delårsrapport
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för att informera om det pågående arbetet. Information läggs även kontinuerligt upp på
bloggen www.kulturplankronoberg.se.

Kulturnämnd, Delårsrapport

8(14)

REGION KRONOBERG

Medarbetare
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Målbilden för regional utveckling är att nå detta genom
ett strategiskt arbete och bred samverkan på förvaltningen som leder till en förbättrad och
långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Arbetet går enligt plan och redovisas mer utförligt under
uppföljning av respektive handlingsplan.
Mätetal
Sjukfrånvaron

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

0%

0%

1,4 %

1%

Kommentar

83,6

78

78

Denna indikator följs upp en gång
årligen, under höstperioden.
Utfallet avser resultat för hela
regional utveckling inkl. kultur.

Personalomsättning

4

4

4

Personalomsättningen ligger på
en nivå som är i linje med
verksamhetens behov.

Nyttjande av
friskvårdsbidrag

66

41

60

Denna indikator följs upp en gång
årligen, under höstperioden.
Utfallet avser endast
kulturteamet.

Hållbart
medarbetarengagemang

Handlingsplaner
Balanserade lednings-, utvecklings- och
förvaltningsresurser i förhållande till kulturnämndens
uppdrag

Uppföljning
Kulturteamets arbetssituation har i hög grad påverkats av
Coronasituationen. Det planerade arbetet har i flera delar
fått ställas om för att istället hantera nya förutsättningar. En
god dialog mellan politik och förvaltning har bidragit till att
en tydlig riktning för arbetet ändå kan hållas. För att
balansera ledningsresurserna har Verksamhetschefen för
Hållbar tillväxt avlastat den regionala utvecklingsdirektören
i beredning av ärenden till Kulturnämnden. Detta är en
insats som också handlar om att skapa balans i
ledningsresurserna för hela förvaltningen.
Kulturteamets tillgång till stödresurser har stärkts genom
att verksamhetscontroller på Verksamhetsstöd numera har
utbildats för att kunna jobba med bl.a uppföljningsarbete i
Kulturdatabasen. Insatsen med att stärka stödfunktionerna
till kulturteamet är ett exempel på hur det löpande arbetet
med att säkerställa att resurser i relation till uppdrag är rätt
balanserat. Under perioden undersöks möjligheten att
förstärka konstinventeringen med extra timmar för att
frigöra ytterligare resurser för stabsarbete i Kulturteamet.

Vi ska stärka arbetet med det systematiska
arbetsmiljöarbetet

Arbetet löper på enligt plan. Som en del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet har resultatet av medarbetarenkäten
2019 bearbetats under perioden. Kulturteamet ingår i
resultatet för avdelningen för Hållbar tillväxt.
Generellt har avdelningen genomgående höga värden
vilket även speglas i resultatet för hela förvaltningen. Inom
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet jobbar
avdelningen utifrån en handlingsplan som bl.a. är
framtagen utifrån medarbetarenkäten och den
gemensamma planen för arbetsmiljöåtgärder på regional
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Handlingsplaner

Uppföljning
utveckling.
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Processutveckling och produktion
Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Handlingsplaner

Uppföljning

Revidering av Regional kulturplan för Kronobergs
län

Under perioden har ett intensivt arbete pågått kring
revidering av Regional kulturplan för Kronobergs län.
Kulturnämnden hade den 15 januari en workshop för att ta
fram vision och prioriterade utvecklingsområden. Efter det
antogs ett inriktningsbeslut på kulturnämnden den 28
februari. Inriktningsbeslutet angav den övergripande
kulturpolitiska inriktningen för remissutgåvan,
remissutgåvans övergripande struktur och definition av
viktiga kulturpolitiska begrepp.
Parallellt med det politiska arbetet har kulturstaben fortsatt
arbetet med dialog och produktion av remissutgåvan.
Bland annat har dialog förts med representanter från
nationella minoriteter, kommunerna och verksamheter med
regionala driftsanslag.
Enligt tidsplanen skulle kulturnämnden besluta om en
remissutgåva den 24 april. Med anledning av Coronavirus
Covid-19 står konst- och kulturområdet inför ett nytt nuläge
vars konsekvenser ännu inte går att överblicka. Detta
påverkar revideringsprocessen. För att möjliggöra ett
kvalitativt omtag med förutsättningar för relevant analys
och angelägna insatser föreslås nuvarande kulturplan
förlängas ett år.

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Lokalt anpassat mål

Kulturnämnden har beslutat att alla verksamheter med regionala driftsanslag ska bidra till att
minska klimatpåverkan och ha beredskap för ett föränderligt klimat.

Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten
Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Antal inventerade konstverk

5 267

83

0

6 500

Handlingsplaner
Konsthandläggning

Kommentar

Uppföljning
Arbetet med inventering av regionens konstsamling fortgår.
Med anledning av coronaviruset covid-19 avvaktas
inventering på återstående avdelningar på sjukhusen.
Inventering pågår i övrigt enligt plan.
Nya rutiner och avtal kring konsthandläggningen är under
framtagande. Rutinerna syftar till att säkerställa ett hållbart
arbetssätt och minska risken för flyttad konst. I samarbete
med kommunikationsavdelningen utarbetas även en
kommunikationsplan för att garantera att korrekt
information når målgruppen.
Möten har skett med projektledningen för det nya
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Handlingsplaner

Uppföljning
akutsjukhuset för att planera samarbetet framöver och
minska risken för eventuella fördyrningar i byggnationen.
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Ekonomi
Ekonomiskt har verksamheten löpt på enligt plan och visar ett mindre överskott. Kostnaderna
har inte upparbetats på förvaltningen och anledningen till den negativa differensen på
utvecklingsmedel är att periodisering inte är gjord på helår.
Budgeterade heltidstjänster inom kulturnämndens uppdrag är 4,5.

En hållbar ekonomi i balans
Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Uppräkning av statliga
medel i nivå med regional
uppräkning

1,6 %

1%

1,55 %

1,2 %

Handlingsplaner
Dialog med statlig nivå avseende utveckling av
kultursamverkansmodellen

Kommentar
Denna indikator följs upp en gång
årligen, i februari. Den statliga
uppräkningen är 2020 högre än
den regionala.

Uppföljning
Dialog har förts med statlig nivå gällande
kultursamverkansmodellens utveckling på Folk och Kultur.
Kulturrådets styrelse har tagit fram nya prioriteringar vid
anslagsfördelning där interregionala samarbeten premieras
med anledning av den utveckling som sker ibland annat
Sydsverige. Dialogen med statlig nivå har i övrigt
förändrats med anledning av coronaviruset. Årets
samverkanskonferens ställdes in för att minimera smittrisk
och dialog förs nu kontinuerligt avseende möjliga
samarbeten för att hantera pandemins inverkan på
kultursektorn. Regeringen har avsatt en miljard till kulturoch idrottssektorn. Hur dessa medel ska hanteras är ännu
inte känt men dialog förs med relevanta myndigheter.

Resultatuppföljning
Resultatuppföljning Kulturnämnd
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Uppdrag
Progn
os
helår

Perspektiv

Uppdrag

Processutveckling och
produktion

Att utreda på hur vi på ett
bättre sätt kan nå alla
barn och unga i länet med
kulturverksamhet

Uppdraget genomförs inom ramen för
revideringen av den regionala kulturplanen.

Att utreda hur våra
lokaler, som används för
kulturverksamhet, kan nås
av alla

Uppdraget genomförs inom ramen för
revideringen av den regionala kulturplanen
samt i samarbete med Växjö kommun.
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Ett enat Sydsverige skapar
ett starkt kultursverige, år 2

5
20RGK618

Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK618
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-03-18

Kulturnämnden

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige, år 2
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden beviljar högst 250 000 kronor till år 2 i utvecklingsprojektet Ett
enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Medel anslås från kulturnämndens
strategiska utvecklingsmedel, basdelenhet 5102002.
Sammanfattning
Som ett led i genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018–
2020 driver Region Kronoberg, inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige,
utvecklingsprojektet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Projektet
ägs av Region Blekinge och genomförs av Regionsamverkan Sydsveriges
beredningsgrupper för bild och form, dans och filmkultur. Projektet har pågått
under ett år med medfinansiering från regionerna, verksamheterna inom
beredningsgrupperna och Kulturrådet.
Ärendet gäller genomförandet av projektets andra år av tre.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse – Ett enat Sydsverige skapar ett starkt
kultursverige år 2
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Datum: 2020-03-18

Kulturnämnden

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige, år 2
Bakgrund
Som ett led i genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018–
2020 driver Region Kronoberg, inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige,
utvecklingsprojektet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Projektet
ägs av Region Blekinge och genomförs av Regionsamverkan Sydsveriges
beredningsgrupper för bild och form, dans och filmkultur. Projektet har pågått
under ett år med medfinansiering från regionerna, verksamheterna inom
beredningsgrupperna och Kulturrådet.
Ärendet gäller genomförandet av projektets andra år av tre. Medfinansieringen
från Region Kronoberg omfattar 250 000 kronor.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling. Ärendet har även beretts
i dialog med samverkande parter: Region Blekinge, Region Halland, Region
Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Skåne samt verksamheter inom
Regionsamverkan Sydsveriges beredningsgrupper för bild och form, dans och
filmkultur.
Ärendebeskrivning
Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de sex sydligaste regionerna
i Sverige; Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region
Kalmar län, Region Kronoberg samt Region Skåne. De sex regionerna arbetar
gemensamt för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige.
Arbetet inom Regionsamverkan Sydsverige organiseras enligt nedan. På politisk
nivå finns en styrelse bestående av respektive regionstyrelses ordförande och 2:e
vice ordförande samt tre utskott med ansvariga förtroendevalda från varje region
inom respektive politikområde. På tjänstemannanivå finns en ledningsgrupp där
regiondirektörer och regionala utvecklingsdirektörer från varje region ingår, ett
sekretariat som samordnar arbetet samt arbetsgrupper med sakkunniga
tjänstepersoner kopplade till respektive utskott.
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Regionsamverkan Sydsveriges utskott för kultur arbetar i enlighet med det
kulturpolitiska positionspapperet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Till
positionspapperet kopplas en mer konkret handlingsplan och gemensamt
utvecklingsarbete sker inom ett flertal olika konst- och kulturområden.
Kulturutskottets arbete fokuserar på kulturpolitiskt påverkansarbete samt
aktivering av beredningsgrupper för att realisera positionspapperet.
Vikten av samverkan

Demografiska förutsättningar och befolkningsutvecklingen kommer de närmaste
åren att innebära stora ekonomiska utmaningar för Sveriges kommuner och
regioner. Det handlar framförallt om att andelen personer i befolkningen som är
över 80 år kommer att öka snabbt framöver samtidigt som även andelen barn och
unga ökar. Färre personer i arbetsför ålder ska försörja fler, vilket innebär att
kostnaderna för att upprätthålla välfärd på samma nivå som idag kommer att öka.
Den här välfärdsutmaningen påverkar redan idag regioner och kommuners
möjligheter att garantera en konstnärlig och kulturell infrastruktur, så även i
Sydsverige.
”Mot bakgrund av de ekonomiska utmaningar som samtliga politiska nivåer står
inför finns anledning till oro. Eventuella nedskärningar i offentligt stöd kan
komma att utgöra ett direkt hot mot infrastrukturen för kulturutbud i delar av
landet och därmed försämra likvärdigheten ytterligare.”
Kulturanalys 2020, Myndigheten för kulturanalys
Förmågan att utveckla nya arbetssätt, agera gemensamt och komplettera varandra
kommer att vara framgångsfaktorer för att möta utmaningarna och nyttja
resurserna strategiskt och hållbart framöver. Förmågan att samverka i större
geografier och orientera sig i komplexa strukturer med många intressenter, olika
nivåer och politikområden kommer att vara centralt för att garantera professionell
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konst och kultur med hög kvalitet trots de demografiska och ekonomiska
utmaningar som kommuner och regioner har att hantera.
Konceptet ”Kronoberg utvecklar”

Sedan den första regionala kulturplanen så har Region Kronobergs
utvecklingsprojekt med konceptet ”Kronoberg utvecklar” varit viktiga verktyg för
att flytta fram positionerna inom ett flertal konst- och kulturområden. Sammanlagt
har sju strukturförändrande utvecklingsprojekt genomförts sedan 2012 inom ett
flertal områden: kulturarv, det fria ordet, professionell dans, bild- och form,
muntligt berättande och, som i detta fall, breddat deltagande genom dokumentär
scenkonst. Insatserna har haft nationell medfinansiering via de utvecklingsmedel
som Kulturrådet förfogar över inom ramarna för kultursamverkansmodellen. För
Region Kronoberg som har begränsade personella resurser och en relativt liten
andel fria utvecklingsmedel på kulturområdet så har det varit avgörande att bedriva
strategiskt utvecklingsarbete i nära samverkan med andra och växla upp
finansieringen med nationella utvecklingsmedel.
Några saker som karaktäriserar konceptet ”Kronoberg utvecklar” är att det finns
en gemensam avsikt hos berörda intressenter att utveckla ett område. Det kan till
exempel handla om att mål i den regionala kulturplanen sammanfaller med
utveckling av en ny verksamhetsinriktning i en kulturorganisation.
Karaktäriserande för den här typen av projekt är också att dialog och samverkan
med Kulturrådet inleds tidigt i utvecklingsprocessen då det finns möjlighet att testa
olika former för en utvecklingsinsats. Samverkande parter, inklusive Kulturrådet,
får goda möjligheter att följa hela processen och se hur utvecklingsarbetet faller ut.
I ett par fall har framgångsrika utvecklingsprojekt inom ”Kronoberg utvecklar”
även resulterat i att insatser som bedrivits i projektform med stöd från Kulturrådet
övergått i permanent finansiering genom utökat statsbidrag inom ramarna för
kultursamverkansmodellen. Två exempel på det är det förstärkta grunduppdraget
kring professionell dans hos Regionteatern Blekinge Kronoberg samt etablering av
en ny funktion med regional samordning och utveckling av bild- och
formområdet: Bild och form Kronoberg.
Konceptet vidareutvecklas inom Regionsamverkan Sydsverige där interregionala
utvecklingsprojekt genomförs med omfattande medfinansiering från Kulturrådet.
Utvecklingsprojektet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige

För att realisera det Sydsvenska kulturpolitiska positionspapperet drivs
utvecklingsprojektet ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige”. År ett
innebar projektet dansföreställningen ”Djurens karneval” och insatser på bild- och
formområdet.
År två utvecklas det interregionala samarbetet inom bild- och formområdet för att
öka lyskraften nationellt och internationellt och stärka Sydsveriges position på
området. Det sker genom växelverkan mellan stad och landsbygd,
kunskapsutveckling och internationella nätverk samt konkreta insatser som
utveckling av residensprogram.
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Inom den filmkulturella verksamheten handlar det om att strategiskt och
långsiktigt stärka samverkan inom det filmkulturella ekosystemet från
filmkunnighet och förutsättningar för visning av film till talangutveckling och
utbildningar. I första hand prioriteras kunskapsutveckling kring filmpedagogik, en
analys av befintliga filmutbildningar i Sydsverige samt en satsning på biografer i
Sydsverige.
Inom den professionella dansen har det för första gången genomförts en
samproduktion mellan sydsvenska regionala kulturorganisationer med
dansuppdrag. Nu handlar det om att tillgängliggöra professionell dans för
invånare och besökare i Sydsverige samt fortsätta utveckla den nationella
infrastrukturen för dans.
År 2 i projektet löper under perioden 2020-08-01 – 2021-07-31.
KOSTNADER

2020

Löner (inkl sociala avgifter)

TOTALT
2 750 000 kr

2 750 000 kr

550 000 kr

550 000 kr

Utvecklingskostnader

4 300 000 kr

4 300 000 kr

Summa

7 600 000 kr

7 600 000 kr

OH-kostnader

FINANSIERING

2020

TOTALT

Region Kronoberg

250 000 kr

250 000 kr

Region Blekinge

250 000 kr

250 000 kr

Region Halland

250 000 kr

250 000 kr

Region Jönköpings län

250 000 kr

250 000 kr

Region Kalmar län

250 000 kr

250 000 kr

Region Skåne

250 000 kr

250 000 kr

2 800 000 kr

2 800 000 kr

3 300 000 kr

3 300 000 kr

7 600 000 kr

7 600 000 kr

Kulturrådet
Egen insats i form av arbetstid
(beredningsgrupperna)
Summa

Ekonomiska effekter/konsekvenser
Region Kronobergs medfinansiering i projektet är som framgår av budgeten ovan
250 000 kronor för år 2. Medfinansiering av utvecklingsarbetet bedöms ligga i linje
med de utvecklingsinsatser som planeras under året för att genomföra Regional
kulturplan för Kronobergs län 2018–2020.
Medel föreslås anslås ur 5102002, kulturnämndens strategiska utvecklingsmedel för
kultur.
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK618
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-03-18

Motivering till förslag
Kulturnämnden har beslutat om ett antal kriterier och grunder för prioritering för
strategiska utvecklingsmedel (KN §55/2018).1 Projektet bedöms ligga väl i linje
med samtliga formella krav och grunder för prioritering.
Insatserna bidrar till genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län
2018–2020 och framförallt utvecklingsområdet:


Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige

Projektet har en nära koppling till de utmaningar och mål som beskrivs i de
regionala kulturplanerna i Sydsverige. Strategiskt kunskapsutbyte på olika nivåer
bidrar även till bättre beslutsunderlag vilket borgar för högre kvalitet i framtagande
och genomförande av kulturplanerna. Den processinriktade handlingsplan som är
kopplad till Regionsamverkan Sydsveriges kulturpolitiska positionspapper kan
förstås som ett strategiskt urval av konst- och kulturområden som de sex
regionerna mot bakgrund av sina respektive kulturplaner ser är särskilt angeläget
att samverka kring. Ett flertal gemensamma kulturpolitiska utvecklingsinsatser
pågår och det interregionala utvecklingsarbetet involverar ett stort antal av
kultursamverkansmodellens intressenter i Sydsverige; regioner, kommuner, det
professionella kulturlivet och det civila samhället. Inriktningen i kulturplanerna styr
fler och fler av de olika intressenterna i riktning mot utvecklad interregional
samverkan.
Projektet bidrar även till att uppfylla följande nationella kulturpolitiska mål:





främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor,
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Ett bifall i ärendet innebär genomförande av Regional kulturplan för Kronobergs
län 2028–2020 samt prioriteringen Ett enat Sydsverige skapar ett starkt
kultursverige enligt plan.
Ett avslag i ärendet innebär att strategiska utvecklingsmedel för andra insatser
frigörs men innebär samtidigt att ett av de prioriterade utvecklingsområdena i
kulturplanen inte genomförs enligt plan och att påbörjat utvecklingsarbete
avstannar.
Förslag till beslut

1

Information om kulturnämndens kriterier och grunder för prioritering finns på Region
Kronobergs webbplats: http://www.regionkronoberg.se/kultur-ochupplevelser/finansiering/#tab-23937
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK618
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-03-18

Kulturnämnden beviljar max 250 000 kronor till år 2 i utvecklingsprojektet Ett
enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Medel anslås från kulturnämndens
strategiska utvecklingsmedel, basdelenhet 5102002.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK63
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-03-31

Kulturnämnden

Inkomna äskanden inför fördelning av kulturnämndens
rambudget 2021
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden hanterar inkomna äskanden som ett underlag i kulturnämndens
ordinarie budgetprocess inför 2021.
Sammanfattning
I kulturnämndens beslut om grundvillkor för regionala driftsanslag (KN §61/2019)
förtydligades budgetprocessen. Äskande till nämnden om nytt eller utökat
driftsanslag ska inkomma senast den 31 mars inför kommande år. Inför 2021 har 7
äskanden inkommit, se översikt nedan. Samtliga äskanden finns tillgängliggjorda i
Netpublicator.
RF-SISU Småland (tidigare Smålandsidrotten) äskar om 200 000 kr för att nå
upp till riksgenomsnittet på 10.73 kr per capita för att kunna fortsätta stödja
idrottsrörelsen på samma nivå.
Berättarnätet Kronoberg äskar om 3 200 000 kr för nå en hållbar verksamhet
utifrån målet En internationell arena för muntligt berättande. Medlen syftar till att
personalförstärkning genom en producent, stärkt administration samt en
projektkoordinator.
Ljungbergmuseet äskar om 1 000 000 kr för att nå en hållbar verksamhet med
möjlighet att utvecklas. Medlen syftar till personalförstärkning och underhåll av
fastigheterna.
Musik i Syd äskar om 250 000 kr för höjda hyreskostnader i samband med flytten
till Nygatan 6. Därutöver äskar Musik i Syd i samarbete med Smålandsoperan kring
utökade medel till operaproducent.
Riksteatern Kronoberg äskar om 900 000 kr för personalförstärkning,
subventionering och stöd till de ideella krafterna i lokalföreningarna samt ett ökat
deltagande i regionala och interregionala möten.
Folkets Hus och Parker äskar om ett nytt driftsanslag om 86 000 kr utifrån bland
annat målet Kultur i hela Kronoberg. Medlen syftar till att stödja
lokalföreningarnas kulturarrangemang i länet.
Kronobergs läns Hembygdsförbund äskar om ca 500 000 kr för att möjliggöra
en hembygdskonsulent i länet som kan stödja lokalföreningarna samt
vidareutveckla sin hemsida och tidning.
Inkomna äskanden finns tillgängliga i NetPublicator och hanteras som underlag i
kulturnämndens ordinarie budgetprocess inför 2021. I kulturstabens
budgetberedning inför kulturnämndens fördelning av rambudget görs en samlad
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bedömning av inkomna äskanden i relation till övriga behov, exempelvis kopplade
till Covid-19, och genomförandet av den regionala kulturplanen.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Beslutsunderlag
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Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK735
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-04-14

Kulturnämnden

Svar på skrivelse ställd till kulturnämnden från Anders
Ekberg
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Anders Ekberg angående
regionala stödinsatser riktade till litteratursektorn i länet. I skrivelsen, som är ett
svar på debattartikeln ”Vi står stadigt för kulturen i regionen” (publicerad i
Smålandsposten 1 april 2020), lämnas förslag på flera konkreta insatser.
Gemensamt är att de syftar till att stärka villkoren för verksamma inom
litteraturområdet i Kronobergs län genom olika typer av ekonomisk ersättning.
I förslag på svar på skrivelse lyfts några av de insatser som genomförs på området
mot bakgrund av den regionala kulturplanen. Svaret refererar även till de
kulturpolitiska åtgärder som beslutats om med anledning av Coronapandemin.
Bakgrund
I samband med framtagandet av den nuvarande regionala kulturplanen förde
Anders Ekberg fram liknande förslag för att stärka villkoren för verksamma inom
litteraturområdet i länet. Kulturnämnden beslutade att prioritera området i den
regionala kulturplanen, men genom andra typer av utvecklingsinsatser än de
föreslagna.
Förslagen i skrivelsen kan även relateras till det regionala kulturpolitiska
åtgärdspaket som Region Kronoberg nu beslutat om för att mildra effekterna av
Coronapandemin och komplettera de insatser som genomförs på olika nivåer.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Region Kronoberg bedömer inte att det finns anledning att genomföra andra
insatser i nuläget än de kulturpolitiska åtgärder som redan beslutats. När det gäller
företagsfrämjande insatser för de kulturella och kreativa näringarna i länet så bör
dessa planeras och genomföras i nära samverkan med det näringslivspolitiska
området och det regionala företagsfrämjande systemet.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget på svar på skrivelse bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser för
Region Kronoberg.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Beslutsunderlag: Anders Ekbergs skrivelse till kulturnämnden, 2020-04-02
Svar på skrivelse

Sida 2 av 2

Svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK735
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-04-15

Anders Ekberg
ekberg.anders@telia.com

Svar på skrivelse – ställd till kulturnämnden från Anders
Ekberg

Tack för din skrivelse om regionala stödinsatser riktade till litteratursektorn i länet.
Region Kronoberg är tacksam för att få återkoppling och att få förslag på
förbättringsområden.
I skrivelsen, som är ett svar på debattartikeln ”Vi står stadigt för kulturen i
regionen” (publicerad i Smålandsposten 1 april 2020), lämnas förslag på flera
konkreta insatser. Gemensamt är att de syftar till att stärka villkoren för
verksamma inom litteraturområdet i Kronobergs län genom olika typer av
ekonomisk ersättning.
Litteratur och yttrandefrihet är prioriterade områden i den regionala kulturplanen.
Sedan läs- och litteraturfrämjande verksamhet blev en del av den nationella
kultursamverkansmodellen har Region Kronoberg, i samverkan med andra, verkat
för att utveckla området även regionalt. En plattform för yttrandefrihetsfrågor har
etablerats, arbetet med regional litteraturutveckling bidrar till att skapa
mötesplatser och nätverk för verksamma och läsfrämjande insatser för barn sker
bland annat i samverkan med länets barnavårdscentraler. Vi samarbetar också med
länets kommuner i frågor som rör biblioteksområdet, där till exempel just
arvodesrekommendationer är en aktuell fråga.
Som konstateras i debattartikeln har kultursektorn drabbats hårt till följd av
coronapandemin. För att stötta kulturorganisationer och främja de kulturella och
kreativa näringarnas fortlevnad i länet har Region Kronoberg nu beslutat om åtta
kulturpolitiska åtgärder. Åtgärderna beskriver inriktningen på Region Kronobergs
arbete på konst- och kulturområdet för att mildra effekterna av pandemin. Du kan
läsa mer om detta på Region Kronobergs kulturblogg.1
En av åtgärderna berör specifikt företagsfrämjande åtgärder för de kulturella och
kreativa näringarna, där även professionella kulturskapare inom litteraturområdet,
till exempel författare, skribenter och förlag, ingår. Region Kronobergs
kulturpolitiska inriktning är att samverkan med det näringspolitiska området är
nödvändigt. Insatser för de kulturella och kreativa näringarna kommer därför att
planeras och genomföras inom det befintliga regionala företagsfrämjande systemet

1

http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/region-kronoberg-stottar-kulturen-i-coronatider-och-forframtiden/
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och samordnas med de övergripande företagsfrämjande insatser som planeras för
att stödja näringslivet i Kronobergs län.
Det regionala kulturpolitiska åtgärdspaketet i sin helhet grundar sig i en analys där
Region Kronoberg gjort bedömningen att den regionala nivån behöver arbeta för
att komplettera de olika nationella krispaketen. Det nationella krispaketet för att
stödja Sveriges företag kommer även de kulturella och kreativa näringarna till del.
Det nationella krispaketet på kulturområdet kommer dessutom att rikta sig i
huvudsak till det fria kulturlivet, där också enskilda professionella kulturskapare
ingår.
Däremot delar vi din bedömning av att det föreligger en risk för geografisk
snedfördelning av de nationella medlen. Det kan få stora negativa effekter för
Sveriges framtida konstnärliga och kulturella infrastruktur och möjligheter för hela
landets invånare att möta konst och kultur. Därför ser vi nationellt
påverkansarbete som en mycket viktig åtgärd just nu och även den kan du läsa mer
om på bloggen. Vår långvariga och systematiska samverkan med Kronobergs
sydsvenska grannar är en viktig del av vårt utvecklingsarbete. Tillsammans utgör vi
26% av Sveriges befolkning och en stark kulturpolitisk röst. Genom ett enat
Sydsverige bidrar vi till att skapa ett starkt kultursverige, även efter Corona.

Med vänlig hälsning

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande
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                                                                  Växjö den 2 april 2020
Kulturnämnden
Region Kronoberg
351 88 Växjö
Till kulturnämnden!
Er ordförande, Ida Eriksson, skriver i gårdagens Smålandsposten att ni i
nämnden vänder er direkt till oss som är aktiva inom kulturnäringen. Där
framkommer att ni i regionen nu analyserar de insatser ni själva kan göra för
oss med basen i de medel som nu ställs till förfogande som ett krispaket för
landet. Min erfarenhet säger att ofta sker en snedfördelning till förmån för
centrala delar såväl geografiskt som styrelsemässigt. Med det senare avser jag
att där det offentliga har platser i styrelser, dit går medel, medan den fria delen
inte kommer i fokus.
Nedan lägger jag ett antal konkreta förslag som ni kan införa i regionen
där ni i kulturnämnden har ensam kontroll och full beslutanderätt. Ni behöver
inte samråda med staten eller kommunerna, ni är fria. Denna frihet anser jag att
ni ska använda er av. En sak är säker. Ni har resurser som för en författare är
närmast ofattbart stora. Vi lever inte där, utan vi verkar här.
Jag föreslår
-       Regional biblioteksersättning, se bilaga1.
-       Utgivningsstöd för i länet verksamma förlag, se bilaga 2.
-       Ersättning för högläsning vid länets bibliotek, se bilaga 3.
-       Arvoderade framträdanden av länets författare, se bilaga 4 och 4A..
Med vänlig hälsning

Anders Ekberg
Författare

Arvoderade framträdanden av länets författare
Bilaga 4 till skrivelse 2020-04-02 ställd till kulturnämnden i Region Kronoberg med
anledning av anmaning till i länet verksamma personer inom kulturnäringen.
Regionens bibliotek vill gärna att författare kommer och berättar om sina böcker
och om sitt skrivande. Såvitt jag känner till har inte någon i länet verksam och
boende författare erhållit ersättning. (Undantag kan finnas längre tillbaka i tiden.)
Det kan inte vara rimligt att detta ska få fortgå. Motivet är att de 34 biblioteken i
länet sällan eller aldrig erhåller resurser för sådana fria aktiviteter.
Där kan regionen gå in och sätta av medel som kan sökas i efterhand av de
bibliotek som anordnar sådana möten / framträdanden. Författarförbundet har
rekommendationer om arvoden. De ska gälla som miniminivå. I bilaga 4A finns ett
schema som på ett enkelt sätt skulle kunna ge de i länet verksamma och aktiva
författarna arvoden för framträdanden. 168 gånger vid de 34 biblioteken varje år.
De enskilda biblioteken avgör men förutsättningen är att åtgärden gäller länets
författar, boende och verksamma.

Högläsning
Bilaga 3 till skrivelse 2020-04-02 ställd till kulturnämnden i Region Kronoberg med
anledning av anmaning till i länet verksamma personer inom kulturnäringen.
Idag sker högläsning vid regionens bibliotek. Men enligt nuvarande regelsystem
utgår ingen ersättning till författare för upphovsrätten. Detta är fel. De som läser är
oftast anställda bibliotekarier och assistenter vid biblioteken. År 2018, senast kända
statistik, KB kolumn IA rad 12, genomfördes 1 280 högläsningar. Fördelning på
skilda författare finns ej. Dessa högläsningar sker vid regionens samtliga 34
bibliotek.
En lämplig ersättning är 1 000 per högläsning till författare boende och
verksamma i regionen. Denna beräkning bygger på följande förutsättningar. Som
framkommer ovan sker idag endast en räkning av antalet högläsningar, ej med
fördelning på enskild författare eller dennes verk. Därmed kan en ersättning endast
utgå som en generell ersättning för kollektivet. Värderingen om 1 000 kr per
högläsning bygger på följande resonemang. Författarförbundet har en
rekommendation om arvoden vid framträdande. Två nivåer gäller, en högre, då
gäller det upp till 2 timmar, en kortare. Den korta ersätts med minst 3 000 kr. Jag
anser att denna summa, 3 000 kr, kan delas i tre lika delar. En för själva texten. En
för förberedelserna. En för framträdandet. Texten ska gälla för upphovsrätten. Dvs
1 000 kr per högläsning.
Den sammanlagda ersättningen blir 1 280 000 kr för ett år. Lämpligen
fördelas dessa medel som stipendier till i regionen boende och verksamma
författare.

Växjö den 2 april 2020
Kulturnämnden
Region Kronoberg
351 88 Växjö
Till kulturnämnden!
Er ordförande, Ida Eriksson, skriver i gårdagens Smålandsposten att ni i nämnden
vänder er direkt till oss som är aktiva inom kulturnäringen. Där framkommer att ni
i regionen nu analyserar de insatser ni själva kan göra för oss med basen i de medel
som nu ställs till förfogande som ett krispaket för landet. Min erfarenhet säger att
ofta sker en snedfördelning till förmån för centrala delar såväl geografiskt som
styrelsemässigt. Med det senare avser jag att där det offentliga har platser i styrelser,
dit går medel, medan den fria delen inte kommer i fokus.
Nedan lägger jag ett antal konkreta förslag som ni kan införa i regionen där ni
i kulturnämnden har ensam kontroll och full beslutanderätt. Ni behöver inte
samråda med staten eller kommunerna, ni är fria. Denna frihet anser jag att ni ska
använda er av. En sak är säker. Ni har resurser som för en författare är närmast
ofattbart stora. Vi lever inte där, utan vi verkar här.
Jag föreslår
- Regional biblioteksersättning, se bilaga1.
- Utgivningsstöd för i länet verksamma förlag, se bilaga 2.
- Ersättning för högläsning vid länets bibliotek, se bilaga 3.
- Arvoderade framträdanden av länets författare, se bilaga 4.
Med vänlig hälsning
Anders Ekbergöä
Författare

Regional biblioteksersättning
Bilaga 1 till skrivelse 2020-04-02 ställd till kulturnämnden i Region Kronoberg med
anledning av anmaning till i länet verksamma personer inom kulturnäringen.
Det finns i riket en särskild biblioteksersättning som baseras på antalet utlån. För
att en författare ska nå 10 kr om dagen skall man alltid ha cirka 120 böcker utlånade
alla dagar på året. Ni inser nog direkt att den ersättningen går till vissa stora namn,
som redan sålt stora upplagor av sina böcker till just biblioteken. Vi här får ej.
Ersättningen förhandlas årligen och är nu 1 kr och 92 öre per utlån i riket med
gränsen minst 2 000 utlån. Alltså 40 i veckan, med en genomsnittstid på 3 veckor
(verkligt snitt) blir det 120 böcker ständigt ute.
Jag föreslår att Region Kronoberg inför en regional biblioteksersättning. Samma
belopp per lån, dvs 1,92 kr för år 2020, med basen i länets utlån. Dessa är kända till
antal. De redovisas i Kungl. Bibliotekets officiella statistik, där återfinns detta i
kolumn DM rad 12, de är för fysiska utlån 1 367 668 st för senast kända år, 2018.
Detta skulle således för länet generera 2 625 922 kr. Fördelas lämpligen som
stipendier till i länet boende och verksamma författare och översättare.

Utgivningsstöd
Bilaga 2 till skrivelse 2020-04-02 ställd till kulturnämnden i Region Kronoberg med
anledning av anmaning till i länet verksamma personer inom kulturnäringen.
Det statliga Kulturrådet delar löpande ut det som heter litteraturstöd. Jag har
undersökt vad som hände år 2017 (det senaste året med öppen statistik),
skönlitteratur. 67% gick till Stockholm, 23 % till Skåne. Sju andra regioner fick
något lite. Men majoriteten av regionerna fick intet. Denna region, Kronoberg, fick
intet trots ansökningar. Detta är inte en storleksfråga utan skall ske enligt syftet
som återges i Riksdagens kulturutskott i dess betänkande 2009/10:KrU5 på
följande sätt: ”De statliga insatserna på litteraturområdet syftar bl.a. till att stimulera
en bred utgivning av kvalitetslitteratur, öka tillgången till och intresset för litteratur i
hela landet ….”
Ett begrepp i detta betänkande är avgörande. ”Hela landet”. Men i
verkligheten har verksamheten kommit att helt domineras av en liten klick nära
penningen. T.ex. i arbetsgruppen för bildverk etc. är samtliga fem i juryn bosatta i
Stockholm. Det är i detta läge helt meningslöst att ändra i statens system, vi
kommer inte åt dem där de sitter. Men regionen kan införa ett eget system.
Grunden kan vara exakt densamma som det statliga, i korthet ett stöd i
efterhand baserat på bokens sidantal, fördelas till i region Kronoberg verksamma
bokförlag. Det är ett efterhandsstöd där en jury avgör. Rent allmänt rör det sig om
12 - 30 000 kr per verk, någon gång högre för mycket omfattande verk av särskild
karaktär. För förlag i region Kronoberg kan en sådan åtgärd vara helt avgörande för
kommande utgivningar som inte sällan riktar sig till i regionen boende och där
verksamma författare.

