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Kallelse

1

Justering av protokoll
Sammanfattning

Föreslås att kulturnämnden utser Lovisa Alm att jämte ordförande
justera protokollet. Justering sker genom digital signering senast 15 juni.

2

Fastställande av dagordning

3

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport

4

Kulturpolitiska åtgärder med anledning
av Corona (20RGK669)
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Kulturnämnden anslår högst 500 000 kronor ur basdelenhet 5102002
(strategiska utvecklingsmedel) till utlysning av omställningsstöd i enlighet
med kriterierna i bifogat underlag.
Sammanfattning

Kulturnämnden har beslutat om ett regionalt kulturpolitiskt åtgärdspaket
med anledning av Coronapandemin (kulturnämndens ordförandes
delegationsbeslut 2020-04-06). Åtgärdspaketet innehåller åtta åtgärder
som är styrande för förvaltningens omställningsarbete och pekar ut
riktningen för hanteringen av Coronapandemin:





Förstärkt omvärldsbevakning, information och kommunikation
Region Kronoberg som huvudman
Omställning av regionala driftsanslag och strategiska
utvecklingsmedel
Bedriva nationellt påverkansarbete
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Genomföra kartläggning och analys av pandemins effekter i
Kronobergs län
Stärka och kvalitetssäkra den digitala transformation som nu sker
Företagsfrämjande insatser för de kulturella och kreativa
näringarna
Ta en samordnande roll för hållbar planering av framtida
verksamhet

Ärendet är en återkoppling till kulturnämnden kring hur arbetet med
åtgärdspaketet fortlöper och innehåller även underlag för beslut om
kriterier för utlysning av omställningsstöd inom ramarna för åtgärd 6.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Kulturpolitiska åtgärder med anledning av Corona
 Tjänsteskrivelse - Kulturpolitiska åtgärder med anledning av Corona
 Bilaga Åtgärd 4 Debattartikel Vill du göra oss sällskap, Amanda Lind?
Dagens samhälle 2020-05-20
 Bilaga Åtgärd 4 Skrivelse till Amanda Lind och Christer Nylander
2020-05-20
 Bilaga Åtgärd 5 Kartläggning och analys
 Bilaga Åtgärd 6 Kriterier för utlysning av omställningsstöd till
kulturorganisationer med anledning av Covid-19
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Månadssammandrag april och maj 2020
(20RGK72)
Förslag till beslut

Föreslås att Kulturnämnden godkänner Månadssammandrag april och
maj 2020 samt överlämnar den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet tom april 2020 uppgår till +320 tkr.
Verksamheten påverkas väldigt mycket av Coronapandemin. Mycket
skjuts på framtiden, ställs in eller blir på annat sätt begränsat.
Överskottet beror på att kostnader inte upparbetats samt att kostnader
för avskrivningar ej har periodiserats.
Månadsrapporten för maj 2020 redovisas på kulturnämndens
sammanträde.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Månadsrapport april och maj 2020 KN
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 Månadssammandrag KN apr 2020
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Uppföljning av 2019 års verksamhet
(20RGK921)
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Ärendet är en uppföljning av 2019 års verksamhet inom ramen för
kulturnämndens ansvarsområden. Kulturnämndens årsredovisning har
redan antagits av nämnden (KN § 7/2020). Årsredovisningen följer
årligen upp förvaltningens arbete medan uppföljningen av kulturplanen
och den verksamhet kulturnämnden finansierat i form av regionala
driftsanslag, projekt och konstinköp återrapporteras till kulturnämndens
sammanträde i juni.
Den uppdelade uppföljningen beror på att mycket av kulturnämndens
verksamhet genomförs av andra aktörer vars uppföljning inte hinner
färdigställas, granskas och godkännas i tid för den interna uppföljningen.
En del av denna externa verksamhet följs dessutom upp i enlighet med
nationella riktlinjer inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Uppföljning av kulturplanens måluppfyllelse sker på övergripande nivå i
enlighet med lärandecykeln för Gröna Kronoberg 2025 men även på
andra nivåer:




internt genom årsrapportering och i enlighet med indikatorer i
Region Kronobergs budget, kulturplan och i kulturnämndens
verksamhetsplan,
för respektive kulturorganisation genom verksamhetsuppföljning
och i verksamhetssamtal,
på insatsnivå utifrån förändringslogik.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljning av 2019 års verksamhet
 Uppföljning av 2019 års verksamhet
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Svar på skrivelse Studieförbundens
förutsättningar att vara en
samhällsresurs i och med Coronakrisen
(20RGK784)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående studieförbundens
förutsättningar att vara en samhällsresurs i och med Coronakrisen.
Studieförbunden har gemensamt, via Kronobergs läns bildningsförbund,
ställt en skrivelse till Region Kronoberg. I skrivelsen föreslås två
konkreta åtgärder för att stärka studieförbundens möjligheter att verka
som en samhällsresurs under Coronapandemin. Det handlar dels om att
låta redan beviljade bidrag för 2020 ligga kvar och dels om att bortse från
2020 års verksamhet i samband med kommande års fördelning.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Studieförbundens förutsättningar
att vara en samhällsresurs i och med Coronakrisen
 Svar på skrivelse - Studieförbundens förutsättningar att vara en
samhällsresurs i och med Coronakrisen
 Skrivelse till Kulturnämnden - Studieförbundens förutsättningar att
vara en samhällsresurs i och med Coronakrisen
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Kulturstipendier och nomineringsgrupp
för kulturutmärkelser 2020 (20RGK100)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden utnämner följande:
1. NN, NN och NN till mottagare av årets tre arbetsstipendier.
2. NN och NN till mottagare av årets två ungdomsstipendier.
(Namn presenteras vid kulturnämndens sammanträde)
Föreslås att kulturnämnden offentliggör kulturstipendiaterna i samband
med beslut i kulturnämnden.
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Föreslås att kulturnämnden utser föreslagna funktioner att ingå i
nomineringsgrupp för kulturutmärkelser 2020
Sammanfattning

Region Kronobergs årliga utdelning av kulturutmärkelser och
kulturstipendier utgår från den regionala kulturplanen. Syftet med att
dela ut kulturutmärkelser och kulturstipendier är att främja den kulturella
infrastrukturen och att öka möjligheterna för fler kulturskapare att arbeta
i länet.
I år delar Region Kronoberg ut tre arbetsstipendier om 60 000 kronor
vardera och två ungdomsstipendier om 20 000 kronor vardera samt tre
kulturutmärkelser; Kulturpriset, Kreativ entreprenör inom kulturområdet
och Årets bubblare. Kulturstaben tillsätter en expertgrupp för stipendier
som tar fram förslag till arbets- och ungdomsstipendiater.
Kulturnämnden utser en nomineringsgrupp som tar fram förslag till
pristagare för de tre kulturutmärkelserna. Förslag till funktioner som
ingår i nomineringsgrupp 2020 är:






Kulturnämndens presidium
Representanter från Kronobergs kommuner
Representanter från det professionella kulturlivet
Representanter från civila samhället
Stipendiater och mottagare av kulturutmärkelser uppmärksammas
under en prisutdelning vid något av regionfullmäktiges
sammanträden under året.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Kulturstipendier och nomineringsgrupp
kulturutmärkelser 2020
 Plan för kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs län
uppdaterad
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Slutrapport konstinventering
(19RGK1113)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner slutrapporten om konstinventeringen.
Kulturnämnden upphäver tidigare inköpsstopp av löskonst.
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Sammanfattning

Kulturnämnden följer upp hur arbetet med inventering av regionens
konst fortskrider.
Slutrapporten beskriver inventeringens genomförande och de slutsatser
som kan dras utifrån den, både vad gäller antalet verk samlingen
innefattar till dags dato men också hur de rutiner och arbetssätt som
finns för att hålla registret uppdaterat fungerar.
Genom tillsatt extra resurs har inventeringen gjorts och ett nytt
datasystem har köpts in. En överföring av verk från det gamla,
bristfälliga registret har påbörjats och fortlöper med stöd från
Fastighetsavdelningen.
Vad som kan konstateras vid inventeringens slut är att detta nu gjorts
och att listan över verk är uppdaterad med det som just nu finns i
regionens ägo. Arbetet med att ta fram rutiner för uppföljning, kontroll
och underhåll av konsten är påbörjat men här finns ett fortsatt behov av
utökade resurser för att utveckla, implementera, handlägga och följa upp
arbetet för att långsiktigt säkerställa hanteringen av konst inom Region
Kronoberg.
Inventeringen är en insats för att åtgärda några av de brister som
KPMG:s granskning av konsthanteringen påvisade. Resultatet av den,
som presenteras i slutrapporten, är dock tätt sammankopplat, och
påverkas således av, övriga påvisade brister som ännu inte åtgärdats.
Uppföljning visar att inventeringen nu slutförts med hänvisning till
tjänsteskrivelsens inventeringsrapport.
Med anledning av slutförd inventering lämnas härmed förslag om att
häva stoppet för konstinköp.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Inventeringsrapport 2020
 Inventeringsrapport

10 Uppsägning av Idrottsöverenskommelse
Småland (18RGK1440)
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att säga upp Idrottsöverenskommelse Småland
från 2012.
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Sammanfattning

Region Kronoberg har tillsammans med Region Kalmar län, Region
Jönköpings län och RF SISU Småland haft en gemensam
Idrottsöverenskommelse Småland sedan 2012. Samtliga parter är överens
om att aktualisera överenskommelsen. Uppsägningar av den
gemensamma överenskommelsen har inkommit från Region Kalmar län
och Region Jönköpings län som planerar att ta fram nya länsspecifika
överenskommelser med RF SISU Småland under 2020. Region
Kronoberg har redan antagit en ny överenskommelse med RF SISU
Småland (KN § 82/2019) och säger härmed upp den gemensamma
överenskommelsen med Smålandslänen från 2012.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppsägning av Idrottsöverenskommelse Småland
 Uppsägning av överenskommelse med RF-SISU Småland
 Uppsägning av överenskommelse med RF-SISU Småland

11 Inbjudningar till möten och konferenser
Sammanfattning

Inbjudningar finns, i förekommande fall, tillgängliga i Netpublicator:
• Kulturmiljödagen 2020, 22 oktober

12 Återkoppling från externa uppdrag,
möten och konferenser
Förslag till beslut

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
Förmöte inför nationell dialog, Regionsamverkan Sydsveriges
kulturutskott, 27 april
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Förmöte inför nationell dialog, SKR, 27 april
Nationell dialog med kultur- och demokratiminster Amanda Lind,
28 april
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, 29 april
Regionsamverkan Sydsverige, styrgrupp filmutredning, 29 april
Regionsamverkan Sydsverige, styrgrupp filmutredning, 8 maj
Möte med Kulturparken Småland, 11 maj
Möte med Berättarnätet Kronoberg, 15 maj
Möte med Ljungbergmuseet, 15 maj

13 Redovisning av delegeringsbeslut

14 Anmälningar för kännedom

15 Övriga ärenden

Kulturpolitiska åtgärder med
anledning av Corona

4
20RGK669

Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK669
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-06-04

Kulturnämnden

Kulturpolitiska åtgärder med anledning av Corona
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Kulturnämnden anslår högst 500 000 kronor ur basdelenhet 5102002 (strategiska
utvecklingsmedel) till utlysning av omställningsstöd i enlighet med kriterierna i
bifogat underlag.
Sammanfattning
Kulturnämnden har beslutat om ett regionalt kulturpolitiskt åtgärdspaket med
anledning av Coronapandemin (kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut
2020-04-06). Åtgärdspaketet innehåller åtta åtgärder som är styrande för
förvaltningens omställningsarbete och pekar ut riktningen för hanteringen av
Coronapandemin:
1.
2.
3.
4.
5.

Förstärkt omvärldsbevakning, information och kommunikation
Region Kronoberg som huvudman
Omställning av regionala driftsanslag och strategiska utvecklingsmedel
Bedriva nationellt påverkansarbete
Genomföra kartläggning och analys av pandemins effekter i Kronobergs
län
6. Stärka och kvalitetssäkra den digitala transformation som nu sker
7. Företagsfrämjande insatser för de kulturella och kreativa näringarna
8. Ta en samordnande roll för hållbar planering av framtida verksamhet
Ärendet är en återkoppling till kulturnämnden kring hur arbetet med
åtgärdspaketet fortlöper och innehåller även underlag för beslut om kriterier för
utlysning av omställningsstöd inom ramarna för åtgärd 6.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Kulturpolitiska åtgärder med anledning av
Corona
Bilaga Åtgärd 4 Debattartikel Vill du göra oss sällskap,
Amanda Lind? Dagens samhälle 2020-05-20
Bilaga Åtgärd 4 Skrivelse till Amanda Lind och Christer
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK669
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-06-04

Nylander 2020-05-20
Bilaga Åtgärd 5 Kartläggning och analys
Bilaga Åtgärd 6 Kriterier för utlysning av omställningsstöd till
kulturorganisationer med anledning av Covid-19
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK669
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-06-04

Kulturnämnden

Kulturpolitiska åtgärder med anledning av Corona
Bakgrund
Kulturnämnden har beslutat om ett regionalt kulturpolitiskt åtgärdspaket med
anledning av Coronapandemin (kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut
2020-04-06). Åtgärdspaketet innehåller åtta åtgärder som är styrande för
förvaltningens omställningsarbete och pekar ut riktningen för hanteringen av
Coronapandemin:
1.
2.
3.
4.
5.

Förstärkt omvärldsbevakning, information och kommunikation
Region Kronoberg som huvudman
Omställning av regionala driftsanslag och strategiska utvecklingsmedel
Bedriva nationellt påverkansarbete
Genomföra kartläggning och analys av pandemins effekter i Kronobergs
län
6. Stärka och kvalitetssäkra den digitala transformation som nu sker
7. Företagsfrämjande insatser för de kulturella och kreativa näringarna
8. Ta en samordnande roll för hållbar planering av framtida verksamhet
Ärendet är en återkoppling till kulturnämnden kring hur arbetet med
åtgärdspaketet fortlöper och innehåller även underlag för beslut om kriterier för
utlysning av omställningsstöd inom ramarna för åtgärd 6.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Nedan sammanfattas det viktigaste inom respektive åtgärd.
Åtgärd 1: Förstärkt omvärldsbevakning, information och kommunikation

Coronapandemin medför ett stort informationsflöde och åtgärd 1 har varit högst
aktiv under hela perioden. Region Kronoberg har tagit en samordnande roll och på
kulturområdet sker kommunikationen samlat framförallt via kulturbloggen.1
Informationen målgruppsanpassas efter till exempel kommuner, arrangörer,
professionella kulturskapare samt organisationer med regionalt driftsanslag eller
projektstöd.
En viktig del i omvärldsbevakning och samordning av insatser är deltagandet i
olika nätverk. Förvaltningen deltar i veckovisa avstämningar med Sveriges
kommuner och regioners nätverk för regionala kulturchefer samt arbetsgruppen
för Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

1

Region Kronobergs kulturblogg: http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK669
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-06-04

En stor del av åtgärd 1 rör analys och information kopplat till de nationella
krispaket som lanserats inom olika områden. Berörda myndigheter arbetar för
närvarande med fördelning av det nationella krispaketet som omfattar en miljard
till kultur och idrott. På kulturområdet sker fördelning i enlighet med den
förordning som kom den 24 april2 och som omfattar intäktsbortfall under
tidsperioden 12 mars-31 maj 2020. Beslutsprocessen pågår fortfarande inom flera
av myndigheterna, men sammanfattningen nedan ger en nulägesbild av utfallet
hittills.







Kulturrådet, 370 miljoner att fördela: 2 100 inkomna ansökningar som
totalt omfattar 760 miljoner. Hälften från musikområdet och en fjärdedel
från övriga scenkonstområdet. Beslut väntas i mitten av juni.
Ansökningar från Kronobergs län: 24 stycken som omfattar totalt 4,6 miljoner.
Konstnärsnämnden, 70 miljoner att fördela: handläggning pågår och
beslut väntas i mitten av juni.
Författarfonden, 10 miljoner att fördela: 438 inkomna ansökningar som
totalt omfattar 42 miljoner. Handläggning pågår och beslut väntas i slutet
av maj.
Riksidrottsförbundet, 500 miljoner att fördela: 4 064 inkomna
ansökningar från idrottsföreningar och 49 från specialidrottsförbund.
Handläggning pågår och beslut fattas 11 juni.
Ansökningar från Kronobergs län: 96 stycken (cirka en fjärdedel av länets
idrottsföreningar).

Svenska Filminstitutet har beslutat om fördelningen av krisstödet, enligt nedan:


Svenska Filminstitutet har fördelat 50 miljoner till biografer, festivaler
och distributörer i enlighet med en fördelningsnyckel): 276 inkomna
ansökningar. Beviljade medel Kronobergs län: 12 stycken (333 199 kronor).

Ytterligare ett förslag på nationellt krispaket omfattande 319 miljoner till statliga
kulturinstitutioner lanserades 8 maj.3 Dessutom omfattas organisationer inom
kulturområdet i olika utsträckning av andra nationella krispaket, till exempel inom
näringsliv och arbetsmarknad och stödinsatser som tillfälliga hyresrabatter samt
sänkta arbetsgivaravgifter.
Det finns behov av fortsatt analys kring de olika krisstöden och hur de fördelas i
landet. Kritik har riktats från flera olika håll bland annat med anledning av att
stöden riktar sig framförallt till det fria kulturlivet och att det inte lanserats några
stödinsatser för de organisationer som ingår i kultursamverkansmodellen (se även

2

Förordning 2020:246 om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp
med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020246-om-statligt-stod-for_sfs-2020246
3 Kulturdepartementet 2020-05-08: Pressmeddelande ”Krisstöd till flera statligt finansierade
kulturinstitutioner”: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/krisstod-till-flerastatligt-finansierade-kulturinstitutioner/
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK669
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-06-04

Åtgärd 4 Bedriva nationellt påverkansarbete). Dessutom sträcker sig krisstödet till
kulturområdet bara fram till 31 maj, samtidigt som många kulturorganisationer har
sitt största intäktsbortfall över sommaren.
Åtgärd 2: Region Kronoberg som huvudman

Åtgärd 2 bygger på det särskilda ansvar som Region Kronoberg har utifrån rollen
som huvudman. Åtgärden omfattar särskilt de tre regionägda bolagen på
kulturområdet: Kulturparken Småland, Musik i Syd och Regionteatern Blekinge
Kronoberg och samordning av dialog och insatser tillsammans med övriga ägare.
Löpande dialog och avstämningar sker med alla tre bolagen och under perioden
har även ett ägarsamråd avseende Regionteatern Blekinge Kronoberg genomförts.
Se även Åtgärd 5 Kartläggning och analys där de fördjupade organisationsanalyserna
ger en sammanfattande bild av nuläget i de tre bolagen.
Åtgärd 3: Omställning av regionala driftsanslag och strategiska
utvecklingsmedel

Åtgärd 3 innebär att organisationer som har ett regionalt driftsanslag eller
genomför ett projekt som finansieras av strategiska utvecklingsmedel, i dialog med
Region Kronoberg, kan använda befintliga medel för omställning och anpassning.
Åtgärden aktualiseras därför först i samband med förändrade behov i
verksamheterna.
Under perioden har Växjö kommun aviserat att genomförandet av Scensommar
Kronoberg inte kommer att ske som planerat. Växjö kommuns avsikt är att ändå
genomföra vissa delar i mindre, Coronaanpassad skala, med särskilt fokus på barn
och unga.
Region Kronoberg driver, i samverkan med andra, tre utvecklingsprojekt med
finansiering från Kulturrådet som påverkas. Inom projektet Kronoberg Blekinge
utvecklar medborgarscenen kan projektets tidsplan eventuellt behöva justeras
eftersom det publika arbetet just nu är pausat. Inom projektet Kronoberg
utvecklar en internationell arena för det muntliga berättandet har Berättarnätet
Kronoberg aviserat behov av förändringar. Inom projektet Ett enat Sydsverige
skapar ett starkt kultur-Sverige som genomförs gemensamt inom
Regionsamverkan Sydsverige är det framförallt samproduktionen Djurens karneval
och det planerade arbetet inom bild och form som drabbas. Dialog förs med
Kulturrådet i berörda fall.
Inom ramen för åtgärd 3 har studieförbunden också inkommit med en skrivelse
som hanteras som ett eget ärende på kulturnämnden.
Åtgärd 4: Bedriva nationellt påverkansarbete

Ett flertal insatser har genomförts inom ramen för åtgärd 4 under perioden, både
på politisk nivå och tjänstemannanivå. Kulturnämndens ordförande har deltagit i
kultur- och demokratiminster Amanda Linds årliga dialog med regionala
kulturpolitiker och ett flertal förmöten anordnades inför detta. Regionsamverkan
Sydsveriges kulturutskott har skrivit en gemensam debattartikel som publicerades i
Dagens samhälle 2020-05-20 (se bilaga) och samma dag ställdes även en skrivelse
till Amanda Lind och Christer Nylander från Region Kronoberg, länets kommuner
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och verksamhetsföreträdare för organisationer inom kultursamverkansmodellen i
länet (se bilaga).
Kulturdepartementet har signalerat att man behöver ett samlat ekonomiskt
underlag för att kunna gå vidare med ett eventuellt krispaket även inom
kultursamverkansmodellen. SKR har under perioden samordnat en sådan
insamling tillsammans med regionerna. Det samlade resultatet visar att regioner
och kommuner förlorar omkring 300 miljoner i månaden i uteblivna intäkter på
kultur- och fritidsområdet. Regionernas andel av detta är ungefär 100 miljoner,
varav länsmuseerna står för hälften av inkomstbortfallet. Den ekonomiska
prognosen för Kronobergs län beskrivs under åtgärd 5 nedan.
Åtgärd 5: Genomföra kartläggning och analys av pandemins effekter i
Kronobergs län

Inom åtgärd 5 pågår arbete med kunskapsinsamling och analys kring nuläget och
coronapandemins konsekvenser för konst- och kulturlivet i Kronobergs län på
kort, medellång och lång sikt. Åtgärd 5 har flera syften:






Beslutsunderlag inför för eventuella nya och/eller kompletterande insatser.
En del i det interna budgetunderlaget inför 2021. Det finns behov av ett
uppdaterat nuläge eftersom äskandeprocessen inför 2021 avslutades 31
mars, innan det var möjligt att säga något om pandemins ekonomiska
konsekvenser,
Ett reviderat nuläge som kan ligga till grund för prioriteringar i kommande
regional kulturplan.
Det finns också behov att få en relevant bild av nuläget och de ekonomiska
konsekvenserna för att kunna kommunicera detta internt samt driva
nationellt påverkansarbete.

En utmaning vad gäller arbetet med kartläggning och analys är att nuläget är
föränderligt och att information snabbt blir daterad. Metoden som används är
därför en flexibel kartläggning med uppdaterad nulägesanalys i samband med
kulturnämndens sammanträden. Detta sker enligt en prioriteringsordning baserad
på förvaltningens riskbedömning. Fördjupade organisationsanalyser genomförs för de
producerande verksamheter som ingår i kultursamverkanmodellen och som har en
publik verksamhet. Förenklade organisationsanalyser med regional överblick genomförs för
övriga, till exempel verksamheter med främjande uppdrag eller regional
samordnande funktion. I bilagan som bifogas detta ärende och denna åtgärd
sammanfattas nuläget. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ögonblicksbilder
som snabbt kan komma att förändras.
När det gäller den samlade ekonomiska prognosen för Kronobergs del är nuläget
för de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen att coronapandemin
orsakar ett inkomstbortfall och kostnadsökningar omfattande cirka 10,1 miljoner
kronor på helåret. Till och med maj var det faktiska inkomstbortfallet strax under 4
miljoner kronor. Per månad innebär detta ett inkomstbortfall på cirka 1 miljon
kronor (inkl sommarmånaderna). De berörda kulturorganisationerna hanterar detta
inkomstbortfall genom att exempelvis dra nytta av nationella krisstöd avseende
minskade arbetsgivaravgifter eller hyresreduktion, inte tillsätta vakanta tjänster eller
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minska produktionskostnaderna. Genom dessa aktiva åtgärder i verksamheterna
balanseras intäktsbortfallet mot ett prognostiserat utrymme omfattande ca 9,5
miljoner kronor 2020 (3,9 miljoner kronor till och med maj månad). Det
prognosticerade sammanlagda bortfallet beräknas därmed till cirka 630 000 kronor
på helår men fluktuerar mellan – 2,8 miljoner kr till + 2,3 miljoner i olika
organisationer. För specifik information om de ekonomiska konsekvenserna i
respektive verksamhet, se de fördjupade organisationsanalyser som biläggs ärendet.
Den ekonomiska prognosen ska tolkas med viss försiktighet eftersom det handlar
om ett snabbt föränderligt nuläge samt verksamheter som i vissa fall delas mellan
flera län. Det är viktigt att fortsätta följa den ekonomiska utvecklingen noga i
kulturorganisationerna, och även analysera de långsiktiga konsekvenserna av den
omfattande anpassning som verksamheterna gör med anledning av
Coronapandemin
Åtgärd 6: Stärka och kvalitetssäkra den digitala transformation som nu sker

Åtgärd 6 handlar om att öronmärka redan befintliga, men ännu ej beslutade,
utvecklingsmedel för att stötta omställningsarbete med anledning av
Coronapandemin. Denna åtgärd formulerades tidigt under pandemihanteringen
och fokuserade då främst på att stötta digital transformation. Sedan dess har
kunskapsläget om nuläge, behov och ekonomiska konsekvenser förbättrats och
förvaltningens bedömning är att det är motiverat att utlysa ett något bredare
omställningsstöd för att möta utmaningarna. Insatser för att stötta digital
transformation bedöms dock fortfarande vara aktuellt som en prioriteringsgrund
för utlysningen. Utlysningen föreslås omfatta 500 000 kronor och förslag på
kriterier bifogas ärendet.
Åtgärd 7: Företagsfrämjande insatser för de kulturella och kreativa näringarna

Åtgärd 7 riktar sig till den del av det fria kulturlivet som drivs i företagsform. Det
handlar framförallt om småföretagare inom de kulturella och kreativa näringarna.
Det finns en komplexitet kopplad till den här åtgärden eftersom den berör både
näringspolitik och kulturpolitik. Förslag på regionala kulturpolitiska insatser för att
stötta professionella kulturskapare har bland annat tagits fram av KLYS (förslaget
finns tillgängligt i Netpublicator, i mappen Anmälningsärenden).
I Kronoberg, som är ett litet län, är bedömningen att det mest strategiska
arbetssättet på lång sikt är att kulturstaben samverkar med det regionala
näringslivsområdets ordinarie strukturer för företagsfrämjande arbete, snarare än
att rikta insatser mot specifika branscher. Det regionala företagsfrämjande
systemet, med till exempel organisationer som ALMI, Företagsfabriken,
Coompanion och Nyföretagarcentrum samt kommunernas näringslivsavdelningar,
stöttar även företag inom de kulturella och kreativa näringarna. Det kan till
exempel handla om att vara ett stöd i processen kring att söka nationella
näringslivsfrämjande krisstöd. Under perioden har arbete påbörjats för att höja de
regionala företagsfrämjarnas kunskapsnivå kring villkoren för de kulturella och
kreativa näringarna. Under perioden har Region Kronoberg också tagit en
samordnade roll och kontinuerligt samlat representanter från både näringsliv och
arbetsmarknad. Arbetet samordnas även med länsstyrelsen, Linnéuniversitetet och
Arbetsförmedlingen.
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Se även kortfattad analys över Coronapandemins konsekvenser för de kulturella
och kreativa näringarna i bilagan till Åtgärd 5 Kartläggning och analys.
Åtgärd 8: Ta en samordnande roll för hållbar planering av framtida verksamhet

Åtgärd 8 genomförs inom de befintliga nätverk som Region Kronoberg
samordnar, till exempel det kommunala kulturchefsnätverket, och handlar
framförallt om att utveckla aktiva strategier för gemensam uppstart av
kulturverksamhet när det blir möjligt. Denna åtgärd handlar också om att utveckla
goda gemensamma strategier för att säkerställa en hållbar kulturell infrastruktur
även inför framtiden.
Under perioden har ett digitalt nätverksmöte med det kommunala
kulturchefsnätverket anordnats. Ett gemensamt möte tillsammans med regionala
kulturorganisationer planeras till hösten.
Ekonomiska effekter/konsekvenser
Se åtgärd 5 samt organisationsanalyser (se bilaga) för sammanfattning av
Coronapandemins ekonomiska konsekvenser för konst- och kulturområdet på
kort och lång sikt.
Förslag till beslut innebär att 500 000 kr från kulturnämndens befintliga strategiska
utvecklingsmedel används till utlysning av omställningsstöd inom ramarna för
åtgärd 6.
Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Kulturnämnden anslår högst 500 000 kronor ur basdelenhet 5102002 (strategiska
utvecklingsmedel) till utlysning av omställningsstöd i enlighet med kriterierna i
bifogat underlag.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Regionpolitiker: Vill du göra oss sällskap,
Amanda Lind?
Vi, kulturpolitiskt ansvariga förtroendevalda i Sveriges sex sydligaste regioner,
välkomnar de välbehövliga statliga krispaketen till kulturen. Vi konstaterar
samtidigt med förvåning att kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
frångår vår gemensamma kulturpolitiska överenskommelse –
kultursamverkansmodellen.
Det här är en opinionstext

3 min läsning

”Kulturlivets strukturer ser olika ut i landets regioner, vilket är en av kultursamverkansmodellens bärande idéer,” skriver
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott. Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån
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i delar den tu a uppgiften att värna vårt politikområde i en tid som
utmanar hela samhället, både ekonomiskt och socialt. Samtidigt ser vi
att konsten och kulturen är viktigare än någonsin, ör att gestalta och
hantera de stora frågorna om att vara människa, sätta det som händer i

ett historiskt sammanhang eller helt enkelt ge oss en stunds örströelse. Konsten och
kulturen hittar nya vägar världen över och ör människor samman i en historiskt
utmanande tid.
När detaljerna i de nationella krispaketen nu presenterats står det klart att alla de
verksamheter som regionerna och staten gemensamt ansvarar ör via
kultursamverkansmodellen ställs utan ör. Vi befarar stora konsekvenser ör
människors möjligheter att uppleva konst och kultur i hela landet. Mötet med konst
och kultur sker i en komplex symbios, genom samverkan mellan o entligt
nansierade kulturinstitutioner, det fria kulturlivet och det civila samhällets ideella
krafter.
Kulturlivets strukturer ser olika ut i landets regioner, vilket är en av
kultursamverkansmodellens bärande idéer. I mindre regioner spelar verksamheterna
inom kultursamverkanmodellen en avgörande roll och skapar möjligheter även ör
det fria kulturlivet. Det råder en obalans i de nationella krispaket som lanserats, där
vissa delar av landets kulturella infrastruktur omfattas av era åtgärder och andra inte
av några. Människors möjligheter att möta konst och kultur riskerar att i än högre
utsträckning bli en fråga där stad ställs emot land.
Kultursamverkansmodellen vilar på två viktiga principer. Ett delat ansvar ör att
människor ska kunna möta konst och kultur i hela landet. En tilltro till att det är
genom samverkan som vi bygger ett starkt och livskraftigt Kultursverige. Landets
regioner har under många år axlat ett stort ekonomiskt ansvar ör att upprätthålla
tillgången till professionell konst och kultur. Vi har, även i tu a tider, kompenserat när
de statliga anslagen urholkats. Nu står vi regioner in ör ett akut och pressat
ekonomiskt läge. Vi är övertygade om att det är kultursamverkansmodellen, inte
generella statsbidrag, som är vårt viktigaste gemensamma verktyg ör att människor
ska kunna möta konst och kultur i hela landet, även efter pandemin.
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, vi tror på en framtid ör vår
gemensamma kultursamverkansmodell. Vi står fullt beredda att värna och utveckla
den, i den akuta situationen och inte minst i en kommande återuppbyggnad av
landets kulturella infrastruktur. Vi hoppas att du vill göra oss sällskap!
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står
skribenten/skribenterna för.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regionpolitiker-vill-du-gora-oss-sallskap-amanda-lind-32632
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Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L)

Genom en vitaliserad kultursamverkansmodell
bygger vi kultur-Sverige starkt igen
Vi, kulturpolitiskt ansvariga på regional och kommunal nivå tillsammans med
verksamhetsrepresentanter för regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen i Kronobergs län, vänder oss till er, kultur- och
demokratiminister Amanda Lind och kulturutskottets ordförande Christer
Nylander. Vi gör det i en historiskt omvälvande tid där omfattningen av de
ekonomiska och sociala utmaningarna för Sverige, och hela världen, ännu inte är
möjliga att överblicka. När det gäller vårt gemensamma område vet vi att
pandemin får stora och akuta konsekvenser. Men förutsättningarna för konst och
kultur i hela landet omkullkastas också på lång sikt. Tillsammans måste vi stötta
konst- och kulturområdet i krisen och därefter bygga hela kultur-Sverige starkt
igen genom en vitaliserad kultursamverkansmodell.
Vi förverkligar de nationella kulturpolitiska målen
Vi är många runt om i landet som varje dag förverkligar de nationella
kulturpolitiska målen. Målen är inte styrande för oss på lokal och regional nivå,
men vi kan alla vittna om vilken genomslagskraft både de och
kultursamverkansmodellen har.
Den senaste tidens omfattande nationella stödinsatser till kultur är välbehövliga.
Men de sänder också signaler som gör oss bekymrade över kultur-Sveriges framtid.
Om staten abdikerar från kultursamverkansmodellen innebär det att vi kommuner
och regioner lämnas ensamma med ansvar för den infrastruktur som möjliggör
professionell konst och kultur i hela landet. Detta i ett ekonomiskt läge som var
tufft redan innan pandemin. Det är ett avsteg från vår gemensamma kulturpolitiska
överenskommelse.
En inblick i den lilla regionens förutsättningar
Här i Kronoberg, en liten region, är samverkan en framgångsfaktor. Vi är för små
för att driva kulturverksamhet i egen regi och har en lång tradition av samverkan.
Den regionala kulturplanen blir verklighet genom nära dialog och samverkan med
en mångfald av olika aktörer: delägda bolag, det fria kulturlivet, det civila
samhället, länets kommuner och våra sydsvenska grannregioner.
Kultursamverkansmodellen har haft stor genomslagskraft i vår lilla region. Vår
kulturpolitiska samverkan har stärkts: kommunalt, regionalt och interregionalt i
hela Sydsverige. Med gemensamma krafter har vi kunnat driva konstnärlig
utveckling som bidrar till kvalitet och utveckling även ur ett nationellt och
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internationellt perspektiv. Ett konkret exempel är vår institutionssamverkan kring
den professionella dansen. Vi vet att samverkan är vägen framåt om vi ska kunna
möta de utmaningar som vårt område står inför.
I Kronoberg har kultursamverkansmodellen också inneburit en utveckling av de
nya konstområden som lyfts in: läs- och litteraturfrämjande verksamhet och
professionell bild- och formverksamhet. Vi har prioriterat detta, trots att
uppdragen tilldelats oss utan statlig medfinansiering. På lokal och regional nivå
omfamnar vi, trots allt, modellen.
I en liten region är det fria kulturlivet inte så omfattande. Verksamheten inom
kultursamverkansmodellen utgör en viktig del av det regionala konst- och
kulturlivet, av stor betydelse även för det fria kulturlivet. Att
kultursamverkansmodellens organisationer ställs utanför de nationella krispaketen
till kultur slår därför extra hårt i en liten region. I Kronoberg har mindre
organisationer lyfts in i modellen för att stärka och utveckla verksamhet som är
både unik och sårbar. Ljungbergmuseet i Ljungby är ett exempel. Berättarnätet
Kronoberg med Sagomuseet i Ljungby och Sagobygden i Ljungby, Alvesta och
Älmhult utgör ytterligare ett. Efter regeringens nominering och Unescos
utnämning har den lokala gräsrotsrörelsen Berättarnätet Kronoberg axlat en stor
roll i det nationella och internationella arbetet med tryggandet av det immateriella
kulturarvet. Både Berättarnätet Kronoberg och Ljungbergmuseet hade i nuläget
gynnats av att stå utanför kultursamverkansmodellen och möjligheten att dra nytta
av det nationella krisstödet till kultur.
De miljarder som tilldelas regioner och kommuner i olika krispaket mildrar
pandemins omfattande effekter. Av det tidigare stödpaketet på 15 miljarder
tilldelas Region Kronoberg ungefär 130 miljoner. Samtidigt visar vår skatteprognos
att vi kommer förlora omkring 200 miljoner i skatteintäkter som en direkt
konsekvens av pandemin. Även om vi regionala och kommunala kulturpolitiker
står upp för värdet av konst och kultur ser vi inte hur dessa medel ska kunna gå till
konst och kultur i ett läge när en vårdskuld byggs upp inom hälso- och sjukvården
och kollektivtrafiken tappar stora intäkter. För oss kulturpolitiker var den
ekonomiska situationen pressad redan innan pandemin, med demografiska
utmaningar, behov av investeringar i lokaler och orosmoln kring den eventuella
realiseringen av det slopade schablonavdraget, ett hårt slag mot den regionala
musikverksamheten. Vi är oroliga för hela landets kulturella infrastruktur och det
framtida konst- och kulturlivet i kommuner och regioner.
Kultursamverkansmodellen 10 år!
2021 fyller kultursamverkansmodellen, detta fantastiska verktyg för att möjliggöra
mötet med professionell konst och kultur i hela landet, tio år. Behovet av krisstöd
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är stort inom modellen men samtidigt är vi ödmjuka inför den extraordinära
situationen. Vårt viktigaste budskap är därför detta: om kultursamverkansmodellen
ska fylla en funktion i en gemensam återuppbyggnad av ett starkt kultur-Sverige
efter pandemin är det hög tid att den vitaliseras. Kronoberg har ett recept för
ytterligare minst tio år av kultursamverkan.
Även staten måste våga tro på modellen

För det första: om kultursamverkansmodellens potential ska kunna nyttjas måste
även staten ha tillit till vår flernivåsamverkan, värna den i kristider och använda
den för återuppbyggnad och utveckling när krisen är över.
Låt oss ge några exempel på nationella satsningar som hade kunnat få större effekt
och likvärdighet om staten agerat tillsammans med oss på regional och kommunal
nivå. Inom satsningen på Stärkta bibliotek användes delar av statsbidraget som
fördelades inom kultursamverkansmodellen till att samordna och stödja
kommunerna i att ansöka om de medel som fördelades utanför modellen. Här
skapas en administrativ rundgång som vårt område inte har råd med, särskilt inte i
ett pressat ekonomiskt läge. Ett annat exempel där bristen på flernivåsamverkan
skapar parallella strukturer är Statens konstråds uppdrag kunskapsnav för offentlig
konst, där regionerna fick omstrukturera sitt strategiska arbete tillsammans med
kommunerna. Utöver detta var vi flera regioner som till SKR och Kulturrådet lyfte
vår beredskap inför hanteringen av de olika krisstöden, med en överblick och
expertkompetens kring regionala förutsättningar och behov som man inte kan ha
på nationell nivå.
I en vitaliserad kultursamverkansmodell agerar vi gemensamt för att förverkliga
kulturpolitiska satsningar på ett likvärdigt sätt i hela landet. Vi använder våra
gemensamma resurser på så effektivt sätt som möjligt. En direkt effekt blir mer
kultur för fler, i hela landet.
Vi behöver en mer strategisk dialog

För det andra: om vi ska kunna nyttja kultursamverkansmodellens potential
behöver vi bli mer strategiska tillsammans. Alla vi regioner har numera det
regionala utvecklingsansvaret och kulturfrågorna ligger nära de regionala
tillväxtfrågorna. Inom den regionala tillväxtpolitiken förnyas den nationella
strategin och det finns en tydlig koppling mellan den och de regionala
utvecklingsstrategierna. Dialog och uppföljning hänger ihop på strateginivå och
tillfälliga satsningar genomförs i samverkan med regionerna.
Vi är övertygade om att det, i en vitalisering av en kultursamverkansmodell som
kan hjälpa oss att bygga ett starkt kultur-Sverige, finns en del att inspireras av inom
den regionala tillväxtpolitiken. En fördel är att vi redan är helt överens om de
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övergripande kulturpolitiska målsättningarna, och att vi har en väl upparbetad
struktur som vi kan utveckla tillsammans.
Vi måste våga prata om ekonomi

För det tredje: vi behöver konstruktiva former för att hantera frågor om ekonomi.
Ett flertal utredningar och rapporter pekar på att det är regioner och kommuner
som står för den ekonomiska utvecklingen inom kultursamverkansmodellen.
Samtidigt straffas vi med sänkta statsbidrag om vi något år skulle ha det tufft
ekonomiskt. Så här kan vi förstås inte ha det och det kommer sannolikt att ställas
på sin spets mot bakgrund av pandemin.
Det är nu, 2020 i en historiskt omvälvande tid, som vi gemensamt sätter tonen för
om vår samverkan ska kunna lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför.
Genom en vitaliserad samverkansmodell kan vi bygga kultur-Sverige starkt igen.

Med vänlig hälsning
Ida Eriksson (M), ordförande kulturnämnden Region Kronoberg
Angelica Karlsson (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Lessebo kommun
Ulla Hansson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden Ljungby kommun
Maria Svensson-Lundin (KD), ordförande utbildnings- och kulturnämnden
Markaryds kommun
Marie Fransson (M), ordförande bildningsnämnden Tingsryds kommun
Margareta Schlee (M), ordförande kultur- och föreningsutskottet Uppvidinge
kommun
Jon Malmqvist (KD), ordförande kultur- och fritidsnämnden Växjö kommun
Tomas Simonsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden Älmhults kommun
Lennart Johansson, VD och museichef Kulturparken Småland AB
Susanne Rydén, VD Musik i Syd AB
Magnus Gustafsson, vice VD Musik i Syd AB
Therese Willstedt, VD och scenkonstchef AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
Pontus Ljungberg, museichef Ljungbergmuseet
Meg Nömgård, verksamhetschef Berättarnätet Kronoberg
Johan Mardell, verksamhetsledare Filmregion Sydost
Kristina Hedberg, regionbibliotekarie Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Magnus Eriksson, konsulent Hemslöjden i Kronoberg
Monica Modig Rauden, konsulent Hemslöjden i Kronoberg
Helen Hägglund, regional utvecklingssamordnare Bild och form Kronoberg
Anya Johannesson, scenkonstkonsulent Riksteatern Kronoberg
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Bilaga Åtgärd 5 Kartläggning och analys
Åtgärd 5 Kartläggning och analys genomförs med ett flexibelt upplägg där en
aktuell nulägesbild lämnas i samband med kulturnämndens sammanträden.
Upplägget bygger på två delar (på kulturnämndens sammanträde 2020-06-12 är del
1 i fokus):
•

•

Del 1: Fördjupade organisationsanalyser med fokus på nuläge, ekonomiska
konsekvenser, behov och kort omvärldsanalys. Del 1 berör regionala
kulturorganisationer inom kultursamverkansmodellen som har en
producerande och publik verksamhet, det vill säga Kulturparken Småland,
Musik i Syd, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Berättarnätet Kronoberg
och Ljungbergmuseet.
Del 2: Förenklade organisationsanalyser med regional överblick med fokus att få en
samlad bild inom respektive konstområde vad gäller både det fria
professionella kulturlivet och det civila samhället. Del 2 berör
organisationer som har ett regionalt samordnande och utvecklande
uppdrag, till exempel de främjande verksamheter som kulturnämnden
ansvarar för. Dialog förs dock även med organisationer utan regional
finansiering som kan bidra till regional överblick.

Organisationsanalyserna grundar sig i löpande dialog med berörda verksamheter,
insamling av ekonomiskt underlag samt omvärldsbevakning. Urvalet för de två
delarna baseras på förvaltningens bedömning av vilka regionala
kulturverksamheter som löper risk att drabbas ekonomiskt. Kulturnämndens
åtgärdspaket pekar också ut att det är särskilt angeläget att följa utvecklingen i
Region Kronobergs tre bolag på kulturområdet (åtgärd 2).
Särskilt viktigt att notera är att det osäkra läget gör det svårt för berörda
verksamheter att göra mer långsiktiga ekonomiska prognoser. Det är därför viktigt
att komma ihåg att de ekonomiska prognoser som presenteras här utgör
ögonblicksbilder som snabbt kan komma att förändras.

Del 1: Fördjupade organisationsanalyser
Kulturparken Småland
Nuläge

Som ungefär hälften av landets övriga länsmuseer håller Kulturparken Småland
museet öppet. Det innebär att bolagets publika verksamhet genomförs i stort sett
enligt plan. Ett flertal nya utställningar har öppnat, bland annat Orrefors skatter
och Hans Frode – Gas i glas på Smålands museum samt Orolig är jorden på
Hjärtenholms lantbruksmuseum. Förändrade beteendemönster med anledning av
Coronapandemin gör dock att det bara är ett fåtal som besöker museet i nuläget,
trots aktiva kommunikationsinsatser om att man håller öppet som vanligt.
Pedagogisk verksamhet för barn och unga pågår i mindre omfattning.
Konferensbokningarna är i stort sett helt inställda, så även sommarens abonnerade
turer med Ångaren Thor.
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Personalen arbetar med att utveckla utomhusverksamhet, till exempel i
museiparken, samt digitaliseringsinsatser i form av digitala vernissager och en
poddsatsning som rör stort som smått inom länets kulturhistoria från forntid till
nutid. Andra arbetsuppgifter som löper på som vanligt är arbete kopplat till
utställningarna samt föremålsvård.
Ekonomiska konsekvenser

Kulturparken Småland är det bolag som har störst intäktsbortfall med anledning av
pandemin, vilket framgår av prognosen i tabellen nedan. Man lyfter dock samtidigt
att man inte är lika hårt drabbad som andra länsmuseer, bland annat med
anledning av att den arkeologiska uppdragsverksamheten är utlokaliserad och att
man inte driver restaurang eller café i egen regi. Intäktsbortfallet handlar
framförallt om minskade biljettintäkter, minskad försäljning och minskade
hyresintäkter. Det finns även vissa kostnadsökningar, men de har inte enbart med
pandemin att göra utan beror delvis också på att utställningar blivit dyrare än
planerat (till exempel krävde Orrefors skatter en högre säkerhetsklassning än
budgeterat).
Intäktsbortfallet och de ökade kostnaderna balanseras genom
kostnadsminskningar framförallt på personalsidan. Det handlar till exempel om att
man avvaktar med att tillsätta vakanta tjänster samt tillämpar det nationella stödet
med sänkta arbetsgivaravgifter. Inga varsel eller permitteringar har varit aktuella i
dagsläget. Bolaget har fört dialog med Vöfab och Växjö kommun kring
möjligheterna att tillämpa det nationella stödet för hyresreducering, men vissa
skrivningar i nyttjanderättsavtalet gör att denna besparingsåtgärd tyvärr inte är
möjlig för Kulturparken Småland (till skillnad från exempelvis Regionteatern
Blekinge Kronoberg som har aktiverat denna besparingsåtgärd i dialog med
Vöfab).
EKONOMI KULTURPARKEN SMÅLAND

Minskade intäkter/ökade kostnader
Minskade kostnader
Totalt

Tom 31 maj
2020

Tom 30 aug
2020

Tom 31 dec
2020

2 130 669

*

5 224 281

808 830

*

2 426 490

-1 321 839

*

-2 797 791

* För Kulturparken Småland gjordes ingen prognos per augusti eftersom underlaget baseras på
Länsmuseernas Samarbetsråds insamling vilken skiljer sig något från det underlag som SKR samlar
in.

Kulturparken Småland bedöms ha en stabil ekonomi och genomför aktiva åtgärder
för att balansera de intäktsbortfall och kostnadsökningar som pandemin skapar.
Bolaget har även ett eget kapital som kan tas i anspråk för att täcka delar av
intäktsbortfallet. Skulle restriktionerna hålla i sig hela året balanserar dock bolagets
prognos på gränsen för hur stort underskott man kan generera år 2020 innan krav
på styrelsen att upprätta kontrollbalansräkning aktualiseras (mer information om
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detta under rubriken Kontrollbalansräkning i bolagen nedan). Det är därför särskilt
angeläget att följa den ekonomiska utvecklingen i bolaget Kulturparken Småland.
Behov

Särskilda behov som bolaget lyfter handlar framförallt om behov av dialog och
samordning mellan ägarna och, om möjligt, personallians vad gäller styrelserna då
bolagskonstruktionen innefattar ett flertal olika styrelser med politiskt utsedda
representanter från de båda ägarna. I övrigt har inga särskilda behov lyfts fram i
dialogen. Man kommer eventuellt att söka medel från Region Kronobergs
utlysning för omställningsarbete.
Omvärld

Både länsmuseernas branschorganisation Länsmuseernas Samarbetsråd – Sveriges
största museum och riksförbundet Sveriges museer arbetar aktivt med nationellt
påverkansarbete och specifika kunskapsunderlag avseende pandemins
konsekvenser för museisektorn. 1 juni släppte Sveriges museer rapporten Museer
på marginalen som visar att en redan pressad museisektor nu hotas allvarligt av
effekterna av pandemin. Rapporten baseras på intervjuer med 100 svenska
museichefer som vittnar om drastiskt minskade intäkter från besökare,
kompetenstapp och stor oro inför framtiden. Det kan konstateras att det är viktigt
att följa utvecklingen av kompetensförsörjningen även på regional nivå, eftersom
Kulturparken Småland länge flaggat för rekryteringssvårigheter och urholkning av
kompetens.
Länsmuseernas Samarbetsråd har drivit nationellt påverkansarbete direkt mot
kulturdepartementet för att synliggöra hur länsmuseerna drabbas och lyfta behovet
av ytterligare krisstöd riktat mot den regionala nivån. Kultursamverkansmodellen
är den struktur som förordas av länsmuseerna i detta påverkansarbete.
Musik i Syd
Nuläge

Hos Musik i Syd har pandemin orsakat stora förändringar i årets planerade
verksamhet. Man följer Folkhälsomyndighetens direktiv och genomför den
verksamhet som är möjlig i fysisk eller digital form inom budgeterad ram. Varje
enskild situation bedöms efter gällande riktlinjer. Samtliga hemsidor uppdateras
dagligen med aktuell information som inkluderar inställda konserter. Då
evenemangen på scenerna i flertalet fall sker i samverkan med extern arrangör har
Musik i Syd inte samma möjlighet som ett hus med egen ensemble att erbjuda
presentkort till annan föreställning, utan alla arrangemang måste hanteras
individuellt och i dialog med samverkande parter. Primärt flyttas arrangemang till
hösten, men man betalar enligt musikerfackens rekommendationer ut avtalad
ersättning nu, för att underlätta och stötta frilansarna som går en tuff tid till mötes.
Det innebär att alla avtal som inte omfattas av force majeur fullföljs, oavsett om
konserter/workshops genomförs eller ej. Inriktningen är dock att i första hand
hitta alternativ så att musikerna får möjlighet att spela. Inga nya kontrakt upprättas
i nuläget inför den närmaste framtiden. Sommarens festivaler har ställts in, bland
annat Korröfestivalen i Kronoberg vilket bryter en 35-årig tradition. Även
Smålandsoperans produktion Vita hästen har ställts in.
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En stor fördel för Musik i Syd är att man tidigt prioriterat digital
verksamhetsutveckling och investering i digital infrastruktur, i form av Musik i Syd
Channel. Detta utvecklingsarbete fortsätter nu med förnyad aktualitet och man
hittar nya lösningar att ta med i arbetet även efter Coronapandemin. Den 28 mars
var det premiär för livestreaming på Musik i Syd Channel då Musica Vitaes
inställda konsert framfördes digitalt live. Nya digitala produktioner anpassade till
skola och vård tas fram, och vissa arrangemang som inte kan genomföras publikt
livesänds även i sociala medier.
Musik i Syd har flyttat in i de nya lokalerna på Nygatan 6 i Växjö. Invigningen är
dock flyttad tills den är möjlig att genomföra. Akustiken i de nya lokalerna
överträffar förväntningarna och man kommer förmodligen inte att behöva göra de
anpassningar man hade räknat med.
När det gäller planeringen framåt arbetar Musik i Syd framförallt utifrån ett
scenario där det är möjligt att genomföra verksamhet i höst. Många i branschen
planerar för konserter först 2021, men Musik i Syd försöker istället bygga in
flexibilitet och beredskap i höstens program. Sommaraktiviteterna bygger
framförallt på digitala lösningar, men om det öppnar upp sig har man beredskap
för att ta emot en liten publik.
Ekonomiska konsekvenser

Pandemin kommer att ge en stor påverkan på årets omsättning för Musik i Syd,
enbart för Korröfestivalen handlar det om en miljon mindre. Det intäktsbortfall
som pandemin orsakar beror framförallt på uteblivna biljett- och arrangörsintäkter,
och de delar av verksamheten som är mest utsatta för detta är ”husen” (scenerna)
och Musica Vitae. Man har även en del kostnadsökningar kopplat till tekniska
merkostnader i utvecklingen av digitala arbetssätt. Det skapar sammantaget ett
prognosticerat underskott i förhållande till budget. Underskottet balanseras dock
av att verksamheten samtidigt har omfattande kostnadsminskningar när det gäller
produktionsrelaterade kostnader samt att det finns vakanser som man i ett osäkert
läge avvaktar med att tillsätta. Det minskade skatteunderlaget i regioner och
kommuner är något som oroar verksamheten inför framtiden.
Vad gäller nationella krisstöd så drar Musik i Syd nytta av de sänkta
arbetsgivaravgifterna, detta gäller för 30 personer. Man för även dialog med
Kristianstad kommun angående hyreslättnader, men i Växjö avvaktar man i nuläget
med att ta den dialogen eftersom hyresvärden varit väldigt tillmötesgående i
arbetet med renoveringen av Nygatan 6.
EKONOMI MUSIK I SYD (MUSIK I KRONOBERG*)
Tom 31 maj
2020

Tom 30 aug
2020

Tom 31 dec
2020

459 000

509 000

1 170 000

Minskade kostnader

1 378 000

2 004 000

3 510 000

Totalt

+919 000

+1 495 000

+2 340 000

Minskade intäkter/ökade kostnader
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*Observera att sammanfattningen av ekonomin ovan inte avser hela bolaget, utan den del av
verksamheten som genomförs i Kronobergs län.

Musik i Syd bedöms ha en stabil ekonomi och genomför aktiva åtgärder för att
balansera de intäktsbortfall och kostnadsökningar som pandemin skapar. Samtidigt
innebär pandemin stora besparingar på produktionssidan. Precis som
Kulturparken Småland har bolaget ett eget kapital och helårsprognosen signalerar i
nuläget inte något behov av att upprätta kontrollbalansräkning. Musik i Syd lyfter
samtidigt att en uppdaterad helårsprognos är viktig om restriktionerna håller i sig
även över hösten.
Behov

Musik i Syd efterfrågar behov av stöd kring hanteringen av den ekonomiska
situationen, till exempel om överskott kan överföras till 2021 om verksamhet inte
kan genomföras under hösten som planerat. Det finns också behov kopplat till det
digitala utvecklingsarbetet. Att möjliggöra ett utökat digitalt utbud är kostsamt,
även om man har byggt upp en grund. Musik i Syd omfördelar redan idag medel
inom ram för att möjliggöra ytterligare tekniska investeringar och digital
distribution. Man arbetar med en digital kanalstrategi och kommer att säkra upp så
att det går att streama från Nygatan. Verksamheten lyfter även behov kopplat till
tankarna på ett framtida nationellt utvecklingscentrum för kultur i vården och den
dialog man för med Kampradstiftelsen kring detta.
Omvärld

På nationell nivå arbetar medlemsorganisationerna Regional Musik i Sverige (RMS)
och Svensk Scenkonst med nulägesanalys, påverkansarbete och kunskapsstöd.
Musik i Syd ingår i dessa nätverk och utbyter erfarenheter kring nuläget och vilka
insatser som genomförs runtom i landet. Den övergripande analys kring
pandemins konsekvenser som Svensk Scenkonst presenterat för regionerna (inom
ramarna för SKR) är att musikområdet, särskilt orkestrarna, har kortare
planeringshorisont och därmed större flexibilitet i omställningsarbetet jämfört med
exempelvis talteatern och operascenerna. Svensk scenkonsts bedömning är att det
kommer vara stora ekonomiska svårigheter för scenkonsten efter sommaren. I
samband med att kriterierna för det nationella krisstödet till kultur presenterades
gick Svensk Scenkonst ut med ett pressmeddelande kring att hela scenkonsten
behöver krisstöd för att överleva Coronakrisen. Svensk Scenkonst lyfter också
fram att scenkonstområdet är mycket hårt drabbat på frilanssidan. Det återspeglas
även i ansökningarna om krisstöd från Kulturrådet, där 75% av ansökningarna
kom från scenkonstområdet i stort och hälften från musikområdet.
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Nuläge

Pandemin påverkar i hög utsträckning genomförandet av Regionteaterns planerade
verksamhet 2020. Teaterns styrelse beslutade mot bakgrund av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och efter en konsekvens- och
riskanalys att ställa in vårens och sommarens publika verksamhet från och med
den 20 mars. Det är en bedömning som delas med de flesta andra länsteatrar i
landet. Under våren påbörjades firandet av teaterns 50-årsjubileum med slutsålda
succéer som Festen och Älskade Araby. Nu arbetar man istället med
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verksamhetsplanering utifrån ett scenario där den publika verksamheten kan
komma igång igen under hösten och höstens program har presenterats i samband
med en digital presskonferens. Samtidigt lyfter Regionteatern behovet av att ha
beredskap i verksamhetsplaneringen inför fortsatta restriktioner eller en andra våg i
höst. Teatern har dock en lång planeringshorisont och konstaterar också att det
osäkra läget just nu gör att det i dagsläget är svårt att sälja höstens produktioner,
både vad gäller skola och turné.
Det har ännu inte varit aktuellt att säga upp eller permittera personal. Där det är
möjligt sätts personal i annat arbete. Man arbetar aktivt för att vara en
samhällsresurs och tar gärna emot förslag på insatser. Arbete för att tillgängliggöra
pedagogiskt material digitalt framförallt för skola och äldreomsorg pågår, en digital
scen har lanserats på teaterns webbplats och ett samarbete med P4 kring
”jourhavande skådis” har inletts.
Medfinansiering för utvecklingsarbetet kring medborgarscen har beviljats av
ägarna och även Kulturrådet. Utvecklingsprojektet går nu in på sitt sista, och
tredje, år och det kan finnas behov av att göra vissa anpassningar i tidsplanen med
anledning av pandemin. Regionteatern medverkar även i det utvecklingsprojekt
som drivs inom Regionsamverkan Sydsverige bland annat kring den professionella
dansen. Samproduktionen Djurens karneval, resultatet av en flerårig
institutionssamverkan i Sydsverige, hann precis ha sin premiär innan pandemin
och stora delar av turnén fick skjutas fram.
I övrigt pågår fortsatt processen kring lokalfrågan. Växjö kommun har tagit
initiativ till att tidigarelägga investeringar för att förbättra situationen i lokalerna i
Växjö i samband med att den publika verksamheten har pausats. Ytterligare en
organisatorisk process som pågår är rekrytering av ny tillförordnad
VD/scenkonstchef på grund av föräldraledighet.
Ekonomiska konsekvenser

Regionteatern signalerade tidigt till de tre ägarna att man räknar med att få ett
annat ekonomiskt utfall 2020 i förhållande till budget. I samband med ett
ägarsamråd i april aviserade man ett intäktsbortfall på cirka 1,2 miljoner för första
och andra kvartalet. Intäktsbortfallet orsakas främst av minskade biljettintäkter,
men man har även vissa kostnadsökningar bland annat för digitala arbetssätt och
nedskrivning av fondplaceringar. Tabellen nedan visar att man i nuläget lyckas
balansera upp det prognosticerade underskottet, bland annat med genom att nyttja
nationellt krisstöd avseende sänkta arbetsgivaravgifter och möjligheten till
hyresreducering. Utöver detta har man minskade kostnader för turnétransporter,
övriga resor och marknadsföring.
EKONOMI REGIONTEATERN BLEKINGE KRONOBERG*
Tom 31 maj
2020

Tom 30 aug
2020

Tom 31 dec
2020

Minskade intäkter/ökade kostnader

1 012 000

1 022 000

2 282 000

Minskade kostnader

1 146 000

1 446 000

2 647 000
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Totalt

+134 000

+424 000

+365 000

*Observera att sammanfattningen av ekonomin ovan avser hela bolaget, det vill säga även Blekinge.

Även Regionteatern bedöms ha en stabil ekonomi och genomför aktiva åtgärder
för att balansera de intäktsbortfall och kostnadsökningar som pandemin skapar.
Som övriga regionägda bolag på kulturområdet har också Regionteatern ett eget
kapital och helårsprognosen signalerar i nuläget inte något behov av att upprätta
kontrollbalansräkning.
Behov

De behov som har lyfts i dialogen med Regionteatern rör framförallt förståelse hos
ägarna för att utfallet 2020 inte kommer att bli som budgeterat. Man hade även
önskat tydligare riktlinjer från ägarna att förhålla sig till i krisens inledningsskede.
Man kommer eventuellt att söka medel ur utlysningen för omställningsarbete, men
när det gäller omställningsstödets inriktning på digitalisering vill man samtidigt
lyfta vikten av att det måste göras professionellt för att värna teaterns varumärke
och att professionell digital distribution av scenkonst är väldigt kostnadskrävande.
Man lyfter också att en viktig del av scenkonstens kärna ligger i det direkta mötet
med publiken och mellan människor.
Omvärld

Den övergripande omvärldsbevakning av scenkonstens utmaningar som beskrivs
under Musik i Syd omfattar även Regionteatern. I likhet med Musik i Syd är teatern
också medlem i Svensk Scenkonst och ingår dessutom i Länsteatrarna, den
nationella organisationen för regional scenkonst, som driver nationellt
påverkansarbete och erbjuder kunskapsstöd och nätverk för dialog och
erfarenhetsutbyte.
Kontrollbalansräkning i bolagen
Reglerna i aktiebolagslagen (kapitel 25) säger att när det finns skäl att anta att
bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska
styrelsen snarast upprätta en kontrollbalansräkning. Ett annat sätt att uttrycka
samma sak är att säga att mer än halva det registrerade aktiekapitalet är förbrukat.
En kontrollbalansräkning är ett sätt att skydda ett bolags kapital om det inte har
tillräckligt med intäkter i förhållande till kostnaderna. Bolagets styrelse har ansvar
för att upprätta en kontrollbalansräkning när en sådan situation uppstår. Kravet är
lagstadgat, men skyddar också styrelsens ledamöter mot framtida risker. De kan
nämligen bli personligt betalningsansvariga om det inte finns en
kontrollbalansräkning upprättad för tiden då de enligt lagen borde ha upprättat
den.
I tabellen nedan sammanfattas nuläget vad gäller eget kapital och aktiekapital i de
tre bolagen på kulturområdet samt på vilken nivå underskottsgränsen ligger 2020
innan respektive styrelse behöver ta initiativ till att upprätta en
kontrollbalansräkning.
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ÖVERSIKT KONTROLLBALANSRÄKNING BOLAG KULTUR

Bolag

Eget kapital
31 dec 2019

Aktiekapital
(samt ev
reservfond)

50% av
bolagets
aktiekapital

Underskottsgräns 2020 för
kontrollbalansräkning

AB Regionteatern
Blekinge Kronoberg

6 555 122

2 000 000
(400 000)

1 000 000

-5 555 122

Kulturparken
Småland AB

3 103 331

1 000 000

500 000

-2 603 331

Musik i Syd AB

5 104 400

600 000
(120 000)

300 000

-4 804 400

Berättarnätet Kronoberg
Nuläge

Berättarnätet Kronoberg är en av de mindre organisationer inom
kultursamverkansmodellen som drabbas hårt av pandemins konsekvenser. I
nuläget har man ställt om hela sommarsäsongen och museet håller stängt tills
Kronoberg passerat toppen. Man siktar på att öppna i mitten av juni med bedömer
att museet är för litet för att man ska kunna skapa en trygg upplevelse inomhus.
Under sommaren kommer verksamheten främst att genomföras i trädgården för
en begränsad publik och man kommer att öppna upp museet för den som vill. De
41 sägenplatserna har rustats upp och mycket sommarverksamhet kommer att ske
i anslutning till dessa i de tre sagobygdskommunerna. I mitten av mars fattades det
stora beslutet att ställa in sommarens berättarfestival.
Eftersom Berättarnätets verksamhet vilar på flera olika ben blir det tydligt hur
brett pandemin slår. Det osäkra läget är svårt att förhålla sig till och man tvingas
ständigt omarbeta budget och verksamhetsplan. När det gäller besöksnäringsdelen så
har man rekryterat dans- och tyskspråkig personal men man upplever att det är
svårt att förhålla sig till om och hur det ska kommuniceras och vilka signaler det
sänder. Berättarnätet deltar även i Destination Smålands nätverk. Den pedagogiska
verksamheten, som brukar vara väldigt aktiv i maj, går på sparlåga. De skolor som
redan bokat genomförs till viss del, men inga nya bokningar sker. Kultur i vården,
som hade börjat komma igång bra, fick ett abrupt slut. Den kurs i muntligt
berättande som ges vid LNU har fått ställas om till digital undervisning, en
utmaning eftersom det handlar om berättarpedagogik. Arbetet med att starta ett
forskningsinstitut går trögare. Många olika nätverk sätts på paus, Pandemin har
också inneburit stora konsekvenser för det internationella arbetet, i princip raderades
fyra månaders arbete på en vecka. Inom ramarna för Unesco-arbetet har
Berättarnätets museichef utsetts till ordförande för de civilsamhällesorganisationer
som deltar i arbetet. Ett flertal internationella aktiviteter har flyttats fram och det är
oklart om de kommer att kunna genomföras. Utvecklingsprojektet Kronoberg
utvecklar en internationell arena för det muntliga berättande som finansieras av
sagobygdskommunerna, Region Kronoberg och Kulturrådet går nu in på sitt sista
år. En internationell vecka och ett samarbete med BBC planerades inför hösten
inom projektet och det är nu oklart om det kommer att kunna genomföras enligt
plan. Arbetet kommer att genomföras ”hyperlokalt” vilket samtidigt passar
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Berättarnätet Kronoberg profil, en hyperlokal gräsrotsrörelse och samtidigt en
aktör på både nationell och internationell nivå.
Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna är stora, relativt sett, i en liten ideell organisation
som inte har något eget kapital. Verksamhetens intäktsbortfall beror framförallt på
minskade biljettintäkter, minskad försäljning och mindre intäkter kopplat till
kurser, guidningar och föreläsningar. Kostnadsökningar omfattar framförallt
digitala arbetssätt och upprustning av trädgården inför sommaren. Åtgärder som
genomförs för att balansera intäktsbortfall och kostnadsökningar är framförallt det
nationella stödet för reducerade arbetsgivaravgifter och att vakanta tjänster inte
tillsätts. Man kommer heller inte att ta in någon extra personal under sommaren.
Än så länge har personal inte permitterats, och verksamheten lyfter problematiken
kring att de redan var kraftigt underbemannade innan pandemin. Man tittar på
olika modeller för att kunna utöka intäkterna under sommaraktiviteterna och söker
även en hel del projektmedel.
Statsbidraget inom kultursamverkansmodellen utgör ungefär 4 % och har aldrig
motsvarat vad man anser att man behöver. Verksamheten bedömer att man tappar
betydligt mer vad gäller till exempel begränsningar i vad man kan ansöka om för
krisstöd, än vad man får ut av att vara med i kultursamverkansmodellen.
EKONOMI BERÄTTARNÄTET KRONOBERG
Tom 31 maj
2020

Tom 30 aug
2020

Tom 31 dec
2020

Minskade intäkter/ökade kostnader

165 174

518 152

834 664

Minskade kostnader

321 000

509 000

577 000

Totalt

+155 826

-9 152

-257 664

Behov

Ekonomin är en stor osäkerhetsfaktor för Berättarnätet eftersom det handlar om
en ideell och sårbar verksamhet utan något eget kapital. Verksamhetens egen
bedömning är ändå att man kommer att klara året. Däremot utgör de kommande
åren en oro, vilket var fallet även innan pandemin. Det stora utvecklingsprojektet
tar slut, och de reella behoven synliggörs i äskandet till kulturnämnden. Man ser
också att både region och kommun kan stötta på andra sätt, genom strukturer för
till exempel kultur i vården, kultur i skolan eller kulturskola.
Omvärld

Den övergripande omvärldsbevakning av museisektorns utmaningar som beskrivs
under Kulturparken Småland omfattar till viss del även Berättarnätet Kronoberg.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Berättarnätets förutsättningar som liten
civilsamhällesorganisation i hög utsträckning skiljer sig från länsmuseer och
nationella museer. Berättarnätet Kronoberg ingår också i Sveriges Museer, men en
stor del av verksamhetens omvärldsbevakning och nätverk finns inom ramarna för
Unesco-arbetet. Där ingår verksamheten i flera nätverk med möjlighet till
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erfarenhetsutbyten mellan civilsamhällesorganisationer, men med fokus framförallt
på ett nationellt perspektiv snarare än den lilla organisationens förutsättningar.
Berättarnätet Kronoberg deltar även i planeringen av en internationell konferens i
Sydkorea. Berättarnätets verksamhetsledare har också startat upp ett nordisktbaltiskt nätverk där man delar erfarenheter.
Ljungbergmuseet
Nuläge

Precis som Berättarnätet Kronoberg är Ljungbergmuseet en av de mindre
organisationer som ingår i kultursamverkansmodellen och som drabbas av
pandemins effekter. Alla evenemang har ställts in och pågående utställning hänger
kvar. Den utställning med Arne Persson som var planerad våren 2020 har skjutits
fram och under sommaren hänger man om befintliga verk ur museets samling.
Museet håller öppet som vanligt tills vidare, så länge ingen i personalen blir sjuk så
bedömer man att man klarar det. Personalen arbetar just nu enbart vid
öppethållande.
Man upplever att det är svårt att planera för hur sommaren blir, till exempel om
det blir en museiboom i sommar när alla ska hemestra? I september har man
planerat för museets 30-årsfirande med jubileumsskrift och utställning med alla
stipendiater. Även om inte utställningen kan genomföras så vill man åtminstone
försöka genomföra skriften. Den pedagogiska verksamheten pågår, men de skolor
som är längre bort än Ljungby använder sig av Ljungbergmuseets digitala
pedagogiska tjänst Art Smart istället. Museet har även utvecklat sitt digitala arbete
exempelvis i sociala medier, med små fördjupande berättelser om enskilda verk.
Utöver detta planerar man för att fortsätta utvecklingsinsatser tillsammans med
Ljungby kommun som nu pausats, till exempel att uppmärksamma ”den mest
avmålade staden”. Man hoppas också på fortsatt samverkan kring sommarskola
och kulturskola tillsammans med Ljungby kommun. Samtidigt har man också
kunnat använda tiden för reflektion kring vad man skulle vilja förändra. Pandemin
har pågått samtidigt som museet har arbetat med utvecklingen av det pedagogiska
rummet och renoveringen av källaren.
Ekonomiska konsekvenser

Ljungbergmuseet bedömer att det är svårt att göra ekonomiska prognoser i detta
osäkra läge, men man har en god likviditet. Museet har ett intäktsbortfall som
framförallt beror på minskade biljettintäkter och minskad försäljning, men
samtidigt balanserar flera olika insatser upp detta. Bland annat har man fått ett
generellt bidrag från Barbro Osher Foundation. Ljungbergmuseet är också den
enda kulturorganisation inom kultursamverkansmodellen som ansökt och beviljats
stöd från Tillväxtverket för korttidsarbete. Man tillämpar även möjligheten till
minskad arbetsgivaravgift.
Man bedömer inte att museet befinner sig i någon allvarlig akut ekonomisk kris
orsakad av pandemin. Oron för den långsiktiga ekonomin är större, till exempel
det låga statsbidraget inom samverkansmodellen och behovet av långsiktigt
underhåll av fastigheten. Möjligheterna att söka kulturmiljömedel från länsstyrelsen
undersöks.
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EKONOMI LJUNGBERGMUSEET
Tom 31 maj
2020

Tom 30 aug
2020

Tom 31 dec
2020

Minskade intäkter/ökade kostnader

113 000

300 000

500 000

Minskade kostnader

232 000

277 000

277 000

Totalt

+119 000

-23 000

-223 000

Behov

De behov som Ljungbergmuseet lyfter handlar framförallt om ekonomi. Man vill
säkerställa att driftsanslag betalas ut även om verksamheten inte kan genomföras
som planerat. Man vill också se ett regionalt krispaket med medel som kan
kompensera för intäktsbortfallet. En konkret insats som både kommun och region
kan göra är att återuppta konstinköpen. Man ser gärna att regionen skapar mer
kulturpolitisk debatt och påverka staten att ta ansvar även för
kultursamverkansmodellens aktörer. Utöver detta ser man behov av
utvecklingsmedel för jubileumsåret och hjälp med spridning av det digitala innehåll
man producerar.
Omvärld

De övergripande utmaningarna för museisektorn som lyfts tidigare i texten gäller
även för Ljungbergmuseet. Samtidigt är Ljungbergmuseet, precis som
Berättarnätet, en relativt liten aktör vars förutsättningar inte kan jämföras med ett
länsmuseum som till exempel Kulturparken Småland. Även Ljungbergmuseet ingår
i Sveriges Museer och ingår även i nätverk och samverkan med andra museer, till
exempel Mjellby konstmuseum och ett flertal danska konstmuseer.
Fördjupade organisationsanalyser – några slutsatser
De fördjupade organisationsanalyserna visar att alla fem verksamheter har gjort en
snabb omställning för att hantera nya förutsättningar i ett osäkert läge. De har alla
intäktsbortfall i varierande utsträckning, och genomför aktiva åtgärder för att
balansera upp årets budget. Skillnaderna i ekonomiska och organisatoriska
förutsättningarna är stora i de olika organisationerna och det är viktigt att fortsatt
följa utvecklingen i respektive organisation för att få en helhetsförståelse av
pandemins konsekvenser på kort och lång sikt för den regionala
kulturverksamheten i Kronoberg.
I de organisationsanalyser som genomförts inför kulturnämndens sammanträde
2020-06-12 står framförallt det korta perspektivet i centrum. Konsekvenserna på
längre sikt är viktiga att följa fortsatt, i nära dialog med verksamheterna. Det
handlar framförallt om hur tillgången till kultur för invånarna i länet samt villkoren
för det fria kulturlivet påverkas på längre sikt av att de större institutionerna
minimerar sin produktion, håller tjänster vakanta och riskerar att tappa kompetens.
Det framtida ekonomiska läget i regioner och kommuner skapar också en stor
osäkerhet i organisationerna.
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Det är viktigt att ha pandemins olika faser i åtanke i samband med
organisationsanalyserna och möjligheterna till lärande. Den första osäkra
krishanteringsfasen satte stor press på verksamheterna men har nu delvis passerats.
Man befinner sig nu i en mer aktiv fas där olika insatser genomförs för att i ett nytt
läge parallellt balansera ekonomin och fortsatt leverera professionell konst och
kultur. Samtidigt planerar man för en ny, högst osäker, uppstartsfas.
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Del 2: Förenklade organisationsanalyser och regional
överblick
Nuläge
Kulturnämnden ansvarar också för ett flertal regionala kulturorganisationer som
inte har en direkt publik verksamhet, utan arbetar främjande och utvecklande inom
sina respektive konstområden. Även dessa verksamheter ställer i hög utsträckning
om sitt arbete under pandemin för att stödja både det civila samhället och
professionella kulturskapare inom respektive konstområde. Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg och Det fria ordets hus genomför insatser för att stödja både
bibliotekens arbete och yrkesverksamma inom litteraturområdet. Bild och form
Kronoberg fokuserar framförallt på att utveckla digitala utbildningsinsatser inom
Regionsamverkan Sydsverige och fortsatt strategiskt arbete tillsammans med länets
kommuner för att skapa goda förutsättningar för länets bild- och formkonstnärer.
Hemslöjden i Kronoberg arbetar med riktade insatser för sin målgrupp, till exempel
information till slöjdare och konsthantverkare om stöd som är möjliga att söka. På
filmområdet, som är hårt drabbat av pandemin inom alla delar, arbetar både
Filmregion Sydost och Southern Sweden Film Commission med olika stödjande insatser.
Filmregion Sydost anlitar professionella filmare för att göra kortfilmer med
koppling till pandemin. Läget är tufft för biograferna, i stort sett alla biografer i
Kronoberg har beviljats medel ur Svenska Filminstitutets krispott men det ser
ändå oroligt ut för framtiden. Riksteatern Kronoberg stöttar länets teaterföreningar i
den mån det är möjligt, de flesta produktioner och planerade möten har ställts in.
Länets studieförbund och RF SISU Småland genomför ett omfattande
omställningsarbete för att stötta sina respektive medlemsorganisationer genom
pandemin. Studieförbunden har även tilldelats nationella medel för särskilda
insatser under pandemin men det är ännu inte klart hur dessa ska fördelas mellan
studieförbunden och studieförbundens olika nivåer. RF SISU Småland har
fokuserat på informationsspridning och stöd regionalt med anledning av de 500
nationella miljonerna till idrotten. Även verksamheten i mindre organisationer som
Italienska Palatset, Smålands konstarkiv och Kronobergs läns hembygdsförbund påverkas i
olika utsträckning.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna för de kulturorganisationer som ingår i
kultursamverkansmodellen men som inte har en publik verksamhet är överlag
relativt små. Vissa verksamheter har ett visst intäktsbortfall, men man kan i de
flesta fall kompensera genom att ställa om budgeten. Bedömningen är att det inte
finns anledning för kulturnämnden att följa situationen i respektive organisation då
det handlar om små summor.
De kulturella och kreativa näringarna
Den del av konst- och kulturområdet som bedrivs som näringsverksamhet, de
kulturella och kreativa näringarna, är mycket hårt drabbad av pandemin. En stor
andel av de professionella kulturskaparna är sysselsatta inom denna näring. Enligt
Myndigheten för kulturanalys står kultursektorn för den högsta konkursandelen
(50%) med anledning av pandemin. Resesektorn står för den näst högsta (30%).
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I Kronobergs län är de kulturella och kreativa näringarna en viktig del av det lokala
och regionala näringslivet. Det är en sektor som utgörs av många så kallade
soloföretag, 298 stycken i länet enligt SCB. Antal sysselsatta inom branschen i
Kronobergs län är 3,2% (i förhållande till 4,2% nationellt). Sektorn är dock större
än exempelvis hotell och restaurangbranschen som sysselsätter 2,3% i Kronobergs
län (jämfört med 3,2% nationellt).
Kultursektorn är den sektor inom näringslivet i Kronobergs län som är hårdast
drabbad av varsel (26,2 varslade per 1000 anställda under mars och april). Därefter
kommer hotell och restaurang (22,9 varslade per 1000 anställda). Det är viktigt att
komma ihåg att soloföretagens förutsättningar inte återspeglas i varselstatistiken
eftersom man inte har några anställda.
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Åtgärd 6 Kriterier för utlysning av
omställningsstöd till kulturorganisationer med
anledning av Covid-19
Bakgrund
Kulturnämnden har antagit åtta kulturpolitiska åtgärder med anledning av
Coronaviruset Covid-19. En av dessa åtgärder handlar om stöd till digital
transformation. Åtgärden innebär utvecklingsarbete för att stötta och växla upp
den snabba digitala transformation som nu sker. Sedan beslutet fattades har det
blivit tydligt att omställning även behöver ske inom andra områden för att
säkerställa både god tillgång till kultur för länets invånare och konstnärlig
utveckling. Av denna anledning genomför kulturnämnden en utlysning omfattande
500 000 kr för att stötta kulturorganisationers omställningsarbete med anledning
av Covid-19.
Utlysningen syftar till att öka tillgängligheten till konst och kultur och bidra till
utvecklingen av den konstnärliga och kulturella infrastrukturen i Kronoberg.
Utlysningen är ett tillfälligt omställningsstöd, långsiktiga projekt kommer inte att
finansieras inom ramen för denna utlysning.
Kriterier och grunder för prioritering
Kriterier




Insatsen gynnar inte enbart enskild aktör och snedvrider inte konkurrensen
i näringslivet,
arvodesrekommendationer för professionella kulturskapare följs.

Grunder för prioritering







Insatsen är strukturförändrande,
insatsen har potential för fortsättning utan särskilda medel samt en plan för
detta,
insatsen har ett regionalt mervärde,
insatsen möjliggör producering och distribuering av ett digitalt utbud med
hög kvalitet,
ansökande organisation är inte berättigad till nationella krispaket till
kulturområdet.

Villkor

Utbetalning av medlen sker i förväg. Rapport med kostnadsredovisning ska
inkomma till Region Kronoberg senast tre månader efter avslutat projekt.
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Kulturnämnden

Månadssammandrag april och maj 2020

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att Kulturnämnden godkänner Månadssammandrag april och maj 2020
samt överlämnar den till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet tom april 2020 uppgår till +320 tkr. Verksamheten
påverkas väldigt mycket av Coronapandemin. Mycket skjuts på framtiden, ställs in
eller blir på annat sätt begränsat. Överskottet beror på att kostnader inte
upparbetats samt att kostnader för avskrivningar ej har periodiserats.
Månadsrapporten för maj 2020 redovisas på kulturnämndens sammanträde.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Månadssammandrag april och maj 2020
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APRIL 2020

0

Resultat KN
Månad – APRIL(ack)
Resultaträkning
exkl proj
(tkr)

Utfall ack
tkr

Budget
Ack tkr

Differens
tkr

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån tkr

2019 tkr

Budgetavv

- 1 578

-1 896

318

-5 626

-5 718

0

Driftstöd,utv medel

- 19 669

-19 672

2

-57 542

-59 000

0

Totalsumma

-21 247

-21 567

320

-63 169

-64 718

0

Förvaltning

Kommentar: I princip alla verksamheter påverkas av Coronapandemin. Det mesta inom kulturområdet
är inställt, framskjutet eller på annat sätt begränsat. Kostnaderna har inte upparbetats ännu och
kostnader för avskrivningar är inte periodiserade och påverkar därför resultatet positivt.

Sjukfrånvaro KN (i procent av ordinarie arbetstid)
APRIL 2020

APRIL 2019

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kulturstaben totalt

0

0

0

0

0

0,0

Region Kronoberg

6,7

7,4

4,3

5,8

6,6

3,3

Kommentar: Det finns ingen sjukfrånvaro att rapportera under årets första kvartal.
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Kulturnämnden

Uppföljning av 2019 års verksamhet
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ärendet är en uppföljning av 2019 års verksamhet inom ramen för
kulturnämndens ansvarsområden. Kulturnämndens årsredovisning har redan
antagits av nämnden (KN § 7/2020). Årsredovisningen följer årligen upp
förvaltningens arbete medan uppföljningen av kulturplanen och den verksamhet
kulturnämnden finansierat i form av regionala driftsanslag, projekt och konstinköp
återrapporteras till kulturnämndens sammanträde i juni.
Den uppdelade uppföljningen beror på att mycket av kulturnämndens verksamhet
genomförs av andra aktörer vars uppföljning inte hinner färdigställas, granskas och
godkännas i tid för den interna uppföljningen. En del av denna externa verksamhet
följs dessutom upp i enlighet med nationella riktlinjer inom ramen för
kultursamverkansmodellen.
Uppföljning av kulturplanens måluppfyllelse sker på övergripande nivå i enlighet
med lärandecykeln för Gröna Kronoberg 2025 men även på andra nivåer:
•
•
•

internt genom årsrapportering och i enlighet med indikatorer i Region
Kronobergs budget, kulturplan och i kulturnämndens verksamhetsplan,
för respektive kulturorganisation genom verksamhetsuppföljning och i
verksamhetssamtal,
på insatsnivå utifrån förändringslogik.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse – Uppföljning av 2019 års verksamhet
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Kulturnämnden

Uppföljning av 2019 års verksamhet
Bakgrund
Ärendet är en uppföljning av 2019 års verksamhet inom ramen för
kulturnämndens ansvarsområden. Kulturnämndens årsredovisning har redan
antagits av nämnden (KN § 7/2020). Årsredovisningen följer årligen upp
förvaltningens arbete medan uppföljningen av kulturplanen och den verksamhet
kulturnämnden finansierat i form av regionala driftsanslag, projekt och konstinköp
återrapporteras till kulturnämndens sammanträde i juni.
Den uppdelade uppföljningen beror på att mycket av kulturnämndens verksamhet
genomförs av andra aktörer vars uppföljning inte hinner färdigställas, granskas och
godkännas i tid för den interna uppföljningen. En del av denna externa verksamhet
följs dessutom upp i enlighet med nationella riktlinjer inom ramen för
kultursamverkansmodellen.
Uppföljning av kulturplanens måluppfyllelse sker på övergripande nivå i enlighet
med lärandecykeln för Gröna Kronoberg 2025 men även på andra nivåer:
•
•
•

internt genom årsrapportering och i enlighet med indikatorer i Region
Kronobergs budget, kulturplan och i kulturnämndens verksamhetsplan,
för respektive kulturorganisation genom verksamhetsuppföljning och i
verksamhetssamtal,
på insatsnivå utifrån förändringslogik.

Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Fördelning av kulturnämndens rambudget 2019
Kulturnämnden beslutar årligen om fördelning av rambudget (KN § 62/2019)
samt fördelningsprinciper för statsbidrag (KN § 87/2020). Totalt innebar detta
2019 strax under 100 miljoner kronor. En stor andel av kulturnämndens budget
fördelas i form av driftsanslag till organisationer inom och utanför
kultursamverkansmodellen. Kulturnämnden förfogar även över egna medel, medel
för konstinköp och nämndens förvaltning.
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Budget 2019
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Förvaltning
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Kultursamverkansmodellen (inkl
statliga)
Organisationer utanför
kultursamverkansmodellen
Studieförbunden

79%

Egna medel

Regional kulturplan för Kronobergs län
De prioriterade utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Kronobergs län har
indikatorer för att möjliggöra kvantitativ uppföljning. Nedan följer en kort
beskrivning kring uppföljningen av indikatorerna uppdelat per utvecklingsområde.
Ett enat Sydsverige skapar
ett starkt kultursverige
Kultur i hela Kronoberg
En internationell arena för
muntligt berättande
Det fria ordet i Kronoberg
En starkare infrastruktur för
bild och form

• Ökad geografisk spridning av kultur
• Ökat deltagande
• Befolkningen ska öka
• Ökad internationalisering
• Ökat deltagande

• Det fria ordets hus som regional resurs
• Professionella kulturskapares villkor
• Invånarnas läsvanor
• Ökad samverkan
• Professionella kulturskapares villkor
• Geografisk spridning av konstpedagogik för barn och unga

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige

Målsättningen är att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela
landet. Regionsamverkan Sydsverige arbetar tillsammans med staten för att uppnå
de nationella kulturpolitiska målen och verkar dessutom för att Sydsverige ska få
ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag.
2019 ökade det strategiska utvecklingsarbetet inom ramen för Regionsamverkan
Sydsverige, både vad gäller politiskt påverkansarbete och konkreta
samarbetsinsatser inom specifika konstområden. Arbetet återrapporterades inom
ramen för kulturnämndens årsredovisning.
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Kultur i hela Kronoberg

Det regionala kulturpolitiska målet är att Kronoberg ska ha en kulturell
infrastruktur som är tillgänglig i hela länet.
Indikatorer för att följa upp målet:
-

-

Ökad geografisk spridning av kultur Andelen regionala kulturaktiviteter
i länets kommuner ska ligga i nivå med befolkningen
Ökat deltagande Högre andel av grupper som enligt
kulturvaneundersökningen är underrepresenterade tar del av och utövar
kultur
Befolkningen ska öka Mellan 2014-2025 ska befolkningstillväxten i länet
överstiga medianen för riket

Befolkningen ökade under 2019 i Kronoberg som nu har över 200 000 invånare.
Kultur i hela länet-indexet utgår från de aktiviteter som studieförbund och
organisationer inom kultursamverkansmodellen har genomfört i respektive
kommun. Dessa aktiviteter kan exempelvis vara studiecirklar, föreställningar,
utställningar, workshops, utbildningar och visningar. Det är således svårt att
jämföra konstområdena då det är olika aktiviteter som har olika förutsättningar.
Det skiljer sig även utifrån huruvida en verksamhet är producerande eller
främjande. För att försvåra saken ytterligare har 2019 års statistik utgått från
Kulturdatabasen 3.0 som ställer lite andra frågor än tidigare. Detta gör att
exempelvis kulturorganisationer med främjaruppdrag har fler frågor än tidigare.
2019 minskar andelen aktiviteter utanför Växjö kommun något. Minskningen sker
inom både studieförbundens verksamhet och organisationerna inom
kultursamverkansmodellen. De försämrade förutsättningarna i kommunerna har
vid flera tillfällen lyfts som en risk vad gäller kultur i hela Kronoberg. Detta kan
vara en förklaring till förändringen, den ökade andelen frågor till
främjarverksamheterna en annan. Då målet är att vara i nivå med andel befolkning
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utanför Växjö kommun har målet minskat till 53 % under 2019 eftersom en högre
andel Kronobergare nu bor i Växjö kommun.
Mobiliteten inom organisationerna i kultursamverkansmodellen är, som vi även
redovisat tidigare år, olika beroende på organisation. Detta hänger ihop med deras
specifika uppdrag, konstområdets förutsättningar likväl som förutsättningarna på
lokal nivå.

Vi ser liksom tidigare år att andelen utanför Växjö kommun är hög för
organisationer med bas i Ljungby kommun. I dessa organisationer syns en
minskning av mobiliteten utanför hemkommunen jämfört med tidigare år.
Kulturorganisationer som är mer platsspecifika (ex. museer) är mindre mobila än
exempelvis Musik i Syd som har mycket turnerande verksamhet.

En internationell arena för muntligt berättande

Det regionala kulturpolitiska målet är att Kronoberg ska vara en internationell
arena för det muntliga berättandet.
Indikatorer för att följa upp målet:
-

Ökad internationalisering Antal nationella och internationella utbyten
och samverkan ökar i Berättarnätet Kronobergs verksamhet
Ökat deltagande Fler invånare och besökare tar del av Berättarnätet
Kronobergs verksamhet
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Indikatorn kring ökad internationalisering följer Berättarnätet Kronobergs
aktiviteter utomlands samt internationella aktiviteter i Kronoberg. 2019 ökade
internationaliseringen i organisationen ytterligare i linje med kulturplanen och
projektet Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt berättande.
Den andra indikatorn följer antalet deltagare i Berättarnätets verksamhet. 2019
ökade även denna efter ett år med lite lägre deltagande.

Det fria ordet i Kronoberg

Det regionala kulturpolitiska målet är att Kronoberg ska vara ledande i arbetet med
yttrandefrihet och att infrastrukturen för litteratur och läsfrämjande ska stärkas.
Indikatorer för att följa upp målet:
-

Det fria ordets hus som regional resurs Aktiviteter utanför Växjö
kommun ska öka
Professionella kulturskapares villkor Fler väljer att verka i länet och
inkomstnivån för yrkesgruppen ökar
Invånarnas läsvanor Antalet invånare som läser och utlåning på bibliotek
ska vara större än i riket
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Indikatorn som följer Det fria ordets hus andel aktiviteter utanför Växjö kommun
ökade under 2019 på grund av ett fokuserat arbete kring skolaktiviteter om
yttrandefrihet, fördomar samt näthat.
Indikatorn kring antal professionella kulturskapare inom litteratur utgår från SCBs
sysselsättningsstatistik där den huvudsakliga inkomsten påverkar hur man
kategoriseras. Antalet har under 2018 sjunkit tillbaka till 2016 års nivå. 2018 är den
senast tillgängliga statistiken.

Indikatorn invånarnas läsvanor utgår från kulturvaneundersökningen som gjordes
2016, där finns ingen ny statistik tillgänglig.
Vad gäller kronobergarnas utlån per capita är det fortsatt en låg andel e-lån i länet
jämfört med riket. Kronoberg har ett ökat antal lån per capita gällande både fysiska
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böcker och e-lån mellan 2018 - 2019. Detta innebär ett avbrott för det minskade
antalet utlån vi sett tidigare år. I riket förändrades inte antal fysiska lån per capita
mellan 2018 - 2019.

En starkare infrastruktur för bild och form

Det regionala kulturpolitiska målet är att Kronobergs infrastruktur för bild- och
formkonsten ska stärkas.
Indikatorer för att följa upp målet:
-

Ökad samverkan Antal interregionala, nationella och internationella
utbyten och samverkan ökar
Professionella kulturskapares villkor Fler väljer att verka i länet och
inkomstnivån för yrkesgruppen ökar
Geografisk spridning av konstpedagogik för barn och unga
Konstpedagogisk verksamhet når barn och unga i hela länet

Indikatorn som följer samverkan har minskat under 2019. Detta beror i huvudsak
på ett arbete med att skapa större projekt som involverar flera regioner istället för
att driva flera mindre projekt. Samverkan bedöms ha förstärkts under 2019.
Indikatorn kring antal professionella kulturskapare inom bild och form utgår från
SCBs sysselsättningsstatistik där den huvudsakliga inkomsten påverkar hur man
kategoriseras. Antalet har fortsatt öka under 2018 som är den senast tillgängliga
statistiken.
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Indikatorn följer upp Ljungbergmuseets konstpedagogiska uppdrag. Utöver detta
sker konstpedagogiska insatser inom exempelvis Bild och Form Kronoberg som
har ett konstpedagogiskt nätverk. Efter flera år av ökad regional spridning minskar
denna indikator drastiskt under 2019 då aktiviteter enbart genomfördes i Ljungby
kommun. Den kvalitativa redovisningen förklarar detta med att Ljungbergmuseets
digitala tjänst ArtSmart används mer i kommunerna utanför Ljungby och att detta,
tillsammans med geografiska avstånd och skolans förutsättningar, innebär färre
fysiska möten.

Organisationer inom kultursamverkansmodellen
Organisationer inom kultursamverkansmodellen följs upp i enlighet med
Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet, Kulturrådets villkor samt kulturnämndens grundvillkor för
regionala driftsanslag. Uppföljningen avser följande organisationer:
-

Kulturparken Småland
Musik i Syd
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Berättarnätet Kronoberg
Ljungbergmuseet
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Bild och Form Kronoberg
Filmregion Sydost
Hemslöjden i Kronobergs län
Riksteatern Kronoberg

Samtliga organisationer har redovisat 2019 års verksamhet kvalitativt och
kvantitativt i kulturdatabasen. Redovisningarna har granskats och godkänts av
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förvaltningen och ligger till grund för uppföljningen av kulturplanen ovan. Den
kvalitativa uppföljningen visar följande trender:
-

-

-

-

-

-

Talangutveckling – Nya satsningar på unga och talangutveckling har
initierats inom litteratur, musik och filmområdet.
Forskning och samverkan med akademin – Flera följeforskare har
engagerats i utvecklingsarbete och samverkan sker mellan
kulturorganisationer och akademin.
Barnkonventionen – Inför att barnkonventionen blev svensk lag den 1
januari 2020 har både förberedande arbete och insatser för att öka barns
delaktighet genomförts.
Dialog och deltagarperspektiv – Kulturorganisationerna söker upp och
bjuder in till delaktighet och dialog för att locka fler och nya målgrupper.
Jubileumsår – Musica Vitae inledde 2019 med sitt 40-årsfirande,
Berättarfestivalen firade 30 år och Sagomuseet fyllde 20 år.
Digital vidareutveckling - Kulturorganisationerna arbetar fortsatt med
att utveckla sitt digitala utbud genom att digitisera det man redan gör för
att bevara och tillgängliggöra och sprida kultur. Fokus ligger också på att
öka närvaron i sociala medier och arbeta med digital marknadsföring.
Appar och rörlig bild är verktyg som används alltmer.
Många festivaler – Redovisningen visar att invånare och besökare i
Kronoberg har tillgång till ett stort antal festivaler inom flera
kulturområden.
Lovaktiviteter – Sommarateljé, lovslöjd, läslov, berättarläger och
sportlovskul. Flera organisationer har genomfört aktiviteter för barn och
unga under skollov.
Samverkan – Samverkan är fortsatt stark mellan kulturorganisationer,
kommuner och det civila samhället för att säkerställa att kulturen är
angelägen för fler och nå fler målgrupper.

Verksamhetsberättelserna för 2019 finns tillgängliga i NetPublicator, ytterligare
underlag kan tillgängliggöras vid förfrågan.

Organisationer utanför kultursamverkansmodellen
Organisationer utanför kultursamverkansmodellen följs upp i enlighet med
kulturnämndens grundvillkor för regionala driftsanslag. Uppföljningen avser
följande organisationer:
-

Det fria ordets hus
Italienska palatset
Smålands konstarkiv
Kronobergs läns hembygdsförbund
RF SISU Småland
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Samtliga organisationer har redovisat 2019 års verksamhet i enlighet med kraven.
Redovisningarna har granskats och godkänts av förvaltningen. Den kvalitativa
uppföljningen visar följande trender:
-

-

-

Utåtriktad verksamhet – För att nå en bredare målgrupp har
organisationerna arbetat med stärkt kommunikation och växlat upp sin
utåtriktade och uppsökande verksamhet.
Omorganisation och anpassning av lokaler – Två organisationer har
anpassat sina lokaler för bättre funktion medan en organisation har fått
anpassa sitt innehåll utifrån lokalens förutsättningar. Arbete med
omorganisering har också varit i fokus i några organisationer.
Demokrati och delaktighet – organisationerna arbetar på olika vis med
demokrati och delaktighetsfrågor. Det handlar exempelvis om att
demokrati är ett fokusområde eller om att värna om yttrandefrihetsfrågor.

Verksamhetsberättelserna för 2019 finns tillgängliga i NetPublicator, ytterligare
underlag kan tillgängliggöras vid förfrågan.

Studieförbunden
Studieförbundens verksamhet följs upp i enlighet med Bidragssystem för
studieförbund i Kronobergs län (KN § 24/2017). Redovisningarna har granskats
och godkänts av förvaltningen.
Den kvalitativa uppföljningen visar följande trender:
-

-

-

Tema 2019 – studieförbunden har arbetat med 2019 år tema som var
ekologisk hållbarhet. Det handlar exempelvis om utbud inom återbruk,
återanvändning och omställning likväl som klimat- och miljöfrågor. Inom
odling har kurser i permakultur och stadsodling varit vanlig
förekommande.
Integration och breddad delaktighet – I det totala utbudet håller sig
tidigare års teman fortsatt starka. Arbete med integration, jämställdhet och
delaktighet i samhället syns fortsatt i studieförbundens
verksamhetsberättelser. Svenska och samhällskunskap för asylsökande,
trafikkunskap på det egna språket, utbildning för utrikesfödda pappor,
satsning på att värva fler cirkelledare som är kvinnor och
utbildningsinsatser inom normkritik är några exempel.
Digitala utvecklingsprojekt och digitala mötesplatser –
Studieförbunden arbetar för att öka, bredda och synliggöra sitt digitala
kursutbud. Digitala utvecklingsprojekt för unga genomförs, exempelvis att
få unga tjejer att engagera sig i e-sport eller genom projektet Match Ideas,
där unga kan matcha sina idéer med andra unga genom en digital
plattform. Att det fortsatt finns behov av digitalt stöd för äldre blir tydligt i
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-

studieförbundens utbud då kurser i internetanvändande och sociala medier,
såsom Facebook, Skype och appar erbjuds.
Ensamma äldre och unga hemmasittare – Inom hälsoområdet
synliggörs problematiken med målgruppen ensamma äldre och deras
behov av gemenskap. Insatser för att minska isolering för den äldre
målgruppen sker både genom fysiska samlingar men också genom
utbildningsinsatser om digitala möjligheter. Problematiken med gruppen
unga ”hemmasittare” har uppmärksammats i medierna det senaste året och
i studieförbundens utbud återfinns verksamhet som syftar till psykisk hälsa
och att bryta isolering. Ett exempel är projektet ”Kompisförmedlingen”
som vänder sig till unga vuxna i åldern 13-24 år med Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och långvarig skolfrånvaro eller
arbetsmarknadsfrånvaro.

Verksamhetsberättelserna för 2019 finns tillgängliga i NetPublicator, ytterligare
underlag kan tillgängliggöras vid förfrågan.

Kulturnämndens egna medel
2019 fördelades kulturnämndens egna medel enligt följande:
-

1 200 000 kr till strategiska utvecklingsmedel,
1 000 000 kr till kultur i vården,
500 000 kr till kultur på okonventionella platser,
300 000 kr till medverkans- och utställningsavtalet.

Medlen har fördelats i enlighet med kulturnämndens direktiv och varje insats följs
upp i enlighet med projektvillkor eller dylikt.
De strategiska utvecklingsmedlen användes som medfinansiering till
kulturrådsprojekt för att genomföra kulturplanen, Kronoberg Blekinge utvecklar
medborgarscenen år 2, Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt berättande år 2
och Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige år 1. Medlen användes även som
medfinansiering till interregionala projekt såsom exempelvis Kulturcrew.
Uppväxlingsgraden för kulturnämndens strategiska utvecklingsmedel var 2019 8,5
gånger pengarna.
Medlen för kultur i vården användes för genomförande av pilotprojekt och
framtagande av plan för kultur i vården. Medel för okonventionella arenor
brukades till regionalisering av Scensommar och medel för medverkans- och
utställningsavtalet fördelades proportionerligt utifrån organisationernas kostnader.
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Konstinköp
Regionens konstinköp följs upp i enlighet med Plan för konstnärlig gestaltning
inom Region Kronoberg (KN § 86/2019). Då inköpen återrapporteras till
kulturnämnden vid kommande nämnd enligt delegationsordningen är dessa redan
godkända av kulturnämnden. Uppföljningen har således mer av ett lärandesyfte.
2019 utgjordes en majoritet av de inköpta konstnärerna av kvinnor. Majoriteten av
inköpen gjordes utanför Kronoberg och de angränsande länen. Inköpen 2019
utgjordes fortsatt av en hög andel grafik men det syns en tydlig skillnad i tekniker
där Region Kronobergs samling har kompletterats genom inköp av skulpturer, glas
och textilkonst.

Ekonomiska effekter/konsekvenser
Då ärendet är en uppföljning av 2019 års verksamhet innebär det inga ekonomiska
konsekvenser för 2020 års budget.

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Kulturnämnden

Svar på skrivelse Studieförbundens förutsättningar att
vara en samhällsresurs i och med Coronakrisen
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående studieförbundens
förutsättningar att vara en samhällsresurs i och med Coronakrisen.
Studieförbunden har gemensamt, via Kronobergs läns bildningsförbund, ställt en
skrivelse till Region Kronoberg. I skrivelsen föreslås två konkreta åtgärder för att
stärka studieförbundens möjligheter att verka som en samhällsresurs under
Coronapandemin. Det handlar dels om att låta redan beviljade bidrag för 2020
ligga kvar och dels om att bortse från 2020 års verksamhet i samband med
kommande års fördelning.
Bakgrund
Region Kronoberg fördelar årligen regionala driftsanslag till studieförbund
verksamma i Kronobergs län. Alla tio studieförbund är verksamma i länet. Anslag
fördelas i enlighet med det regionala bidragssystemet för studieförbund (KN §24
2017).
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Studieförbundens skrivelse ligger väl i linje med de kulturpolitiska regionala
åtgärder som kulturnämnden beslutat om med anledning av Coronapandemin,
särskilt Åtgärd 3 Omställning av driftstöd och utvecklingsmedel.
Region Kronoberg ställer sig positiv till de två åtgärder som föreslås i skrivelsen
för att stärka studieförbundens förutsättningar att vara en samhällsresurs i
Coronakrisen. Studieförbunden bedriver en bred folkbildningsverksamhet inom
ett flertal områden och är en viktig regional resurs både under Coronapandemin
och efter den. Ett syfte med bidragssystemet, som reviderades 2017, var att stärka
regionala utvecklingsavdelningens samverkan med studieförbunden inom fler
områden än kultur. En avsikt med det reviderade bidragssystemet var att kunna
agera tillsammans och flexibelt för att gemensamt möta olika samhällsutmaningar.
I den krissituation som Coronapandemin innebär kan studieförbundens
verksamhet bland annat bidra till att bryta social isolering och stärka digital
delaktighet. Studieförbunden är också en resurs i arbetet med omställningsinsatser
på arbetsmarknaden och att stödja det civila samhället genom krisen.
Folkbildningsrådet, som hanterar studieförbundens statsbidrag, konstaterar att
Coronapandemin har satt fart på studieförbundens digitaliseringsarbete och lett till
att en stor del av studieförbundsverksamheten under senvåren 2020 gjorts om till
distansverksamhet. Folkbildningsrådet har beslutat om olika dispenser kopplat till
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det nationella bidragssystemet för att möjliggöra detta, men konstaterar samtidigt
att den fysiska mötesplatsen och det sociala utbytet är en grundläggande del i
folkbildningens metodik.
I svaret på skrivelsen lyfter Region Kronoberg att vi ser positivt på den digitala
omställning som sker men pekar också på behovet samordning och riktlinjer för
den verksamhet som genomförs digitalt. Det är en komplex fråga som varken
Region Kronoberg eller studieförbunden själva kan lösa, men som behöver lyftas i
olika sammanhang på nationell nivå för att skapa likvärdig hantering och tydliga
riktlinjer.
Ekonomiska konsekvenser
Att genomföra de två åtgärder som studieförbunden föreslår bedöms inte ha några
ekonomiska konsekvenser för Region Kronoberg. Det första förslaget om att låta
redan beviljade medel för 2020 ligga kvar på beslutad nivå ligger i linje med den
inriktning kulturnämnden har beslutat om för hanteringen av Coronapandemin.
Det andra förslaget om att bortse från 2020 års verksamhet vid nästa års
fördelning handlar om hur den ram som studieförbunden tilldelas i budget 2021
ska fördelas. Inför fördelningen 2021 föreslås att ett genomsnitt av åren 2017,
2018 och 2019 används som fördelningsnyckel istället för att fördelningen baseras
på 2020 års verksamhetsvolymer.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Skrivelse Studieförbundens förutsättningar att vara en
samhällsresurs i och med Coronakrisen
Svar på skrivelse
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Jonas Gerhardsson, ordförande Kronobergs Läns Bildningsförbund
jonas.gerhardsson@abf.se
Jennie Krafft, vice ordförande Kronobergs Läns Bildningsförbund
jennie.krafft@studieframjandet.se

Svar på skrivelse – Studieförbundens förutsättningar att
vara en samhällsresurs i och med Coronakrisen
Tack för er skrivelse om studieförbundens förutsättningar att vara en
samhällsresurs i och med Coronakrisen. Region Kronoberg är tacksam för att få
återkoppling och att få förslag på förbättringsområden.

För Region Kronoberg utgör studieförbundens fria folkbildningsarbete en viktig
regional resurs för kultur, demokrati och social sammanhållning i hela länet.
Studieförbunden verkar inom flera av det regionala utvecklingsarbetets olika
områden. Region Kronobergs avsikt att stärka vår samverkan med
studieförbunden utifrån våra olika roller och villkor återspeglas i det regionala
bidragssystem som arbetades fram gemensamt 2017.
I kris har studieförbunden en förmåga att snabbt ställa om och kraftsamla resurser
och nätverk inom det civila samhället, det visar inte minst den snabba
omställningen med folkbildning för asylsökande 2015. Region Kronoberg vill
skapa goda förutsättningar för studieförbunden att verka också genom den kris
som Coronapandemin utgör. Vi ser stora utmaningar nu och framöver, men vi ser
också vilken betydelse studieförbunden med sina olika profiler och särarter kan ha
för människor när det gäller att bryta isolering, stärka digital delaktighet och bidra i
omställningsarbete. Samtidigt utgör studieförbunden en viktig regional resurs för
andra organisationer inom det civila samhället, särskilt när civilsamhällets regionala
organisatoriska strukturer tenderar att försvagas.
Mot bakgrund av detta ställer vi oss positiva till de båda förslag som lyfts i
skrivelsen, i syfte att stärka studieförbundens förutsättningar att vara en
samhällsresurs genom krisen. Det innebär:



att det regionala stödet till studieförbunden ligger kvar på beslutad nivå
2020,
samt att fördelningen av regionalt driftsanslag till studieförbunden 2021
kommer att bortse från 2020 års verksamhet och istället utgå från ett
genomsnitt av verksamheten 2017, 2018 och 2019.

Vi befinner oss i en svår tid och prognoserna signalerar att läget kommer att bli
tufft även en lång tid framöver. Region Kronoberg och studieförbunden har
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utvecklat en god grund för att möta utmaningarna genom samverkan och hitta
smarta och resurseffektiva lösningar tillsammans till förmån för länets invånare.
Den digitala transformation som sker för att fortsatt möjliggöra folkbildning även i
tider med restriktioner är positiv och kommer säkerligen att leda till nya
arbetsformer framöver. Mot bakgrund av det vill Region Kronoberg samtidigt
passa på att lyfta vikten av att utveckla dialog och gemensamma riktlinjer kring
hanteringen av den verksamhet som genomförs digitalt för att få en likvärdig
hantering. Det är en komplex fråga som behöver lyftas av både regioner och
studieförbund även på nationell nivå.

Med vänlig hälsning

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande
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Studieförbundens förutsättningar att vara en samhällsresurs i och
med Coronakrisen
Coronapandemin innebär omfattande utmaningar för alla delar av det svenska
samhället. Människor och verksamheter påverkas i grunden. Studieförbunden vill vara
en viktig del i hur enskilda individer och samhället tillsammans hanterar denna väldiga
påfrestning.
Tillsammans med de föreningar och grupper som är medlemmar hos eller samverkar
med oss bedriver studieförbunden omfattande verksamhet inom folkbildning och kultur
varje år. Nästan 60 000 människor deltar i studiecirklar och grupper. Vi har 678 000
deltagare i våra kulturarrangemang.
Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker genom fysiska möten människor
emellan. Men i rådande läge har de tio studieförbunden kommit överens om att all
folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans tillsvidare ska utföras så.
Fysiska träffar kan endast genomföras efter en noggrann prövning enligt
Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar. Vi
följer anvisningar och råd från om hur vi bör agera och vidtar de åtgärder vi kan för att
motverka smittspridning.
Vårt främsta fokus just nu är att kunna erbjuda så mycket bildning och kultur som
möjligt eftersom vi vet vad det betyder i tider av oro och isolering. Vi vet vad det
betyder för tillit och sammanhållning i ett samhälle. Ändå kan det inte undvikas att
möten skjuts på framtiden eller ställs in när träffen inte kan genomföras digitalt. Vi som
så många andra sektorer ser ett betydande tapp i inkomster av deltagaravgifter,
samtidigt som studieförbundens fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen
i övrigt finns kvar. Lokala föreningar som samverkar med studieförbund kring
verksamheter som ställs in kan också råka ut för stora ekonomiska problem.
Folkbildningsrådet har fattat flera kloka beslut för att underlätta för studieförbundens
folkbildning under pandemin. All studieförbundsverksamhet kan nu genomföras på

Kronobergs Läns Bildningsförbund
Ronnebygatan 2
371 32 KARLSKRONA

telefon 0455-30 51 40
telefax 0455-30 51 45
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distans. Utgångspunkten är att 2020 års statsbidrag ska utgå till studieförbunden även
om verksamhet påverkas av och minskar i och med Coronapandemin.
Folkbildningsrådets styrelse har också beslutat att göra en tillfällig ändring av
statsbidragssystemet så att 2020 års verksamhet inte påverkar fördelningen av
kommande års statsbidrag. Från ett flertal kommuner och regioner har det redan kommit
besked om att liknande beslut är på väg. För studieförbunden har dessa beslut en
avgörande betydelse.
Vi studieförbund kan och vill vara en samhällsresurs under och efter krisen. För att
möta och hantera en djup samhällskris är det angeläget att människor kan mötas, samtal,
ta del av samhällsinformation, och utbyta tankar och erfarenheter kring hur krisen ska
mötas och hur vårt samhälle ska gå vidare. Studieförbunden kan spela en nyckelroll i att
hålla Sverige samman genom krisen.
När verksamheter för äldre och andra riskgrupper ställs in ökar ensamheten. Många
kommer att få svårare att delta i det demokratiska samtalet kring vad som sker i
samhället. Det är därför väldigt viktigt att våra organisationer kan stå starka genom
krisen, så att vi så snart det är möjligt kan återuppbygga upp dessa verksamheter och
öppna upp våra lokaler och mötesplatser igen.
Vi vänder oss nu till er med en önskan att ni fattar beslut i linje med Folkbildningsrådets
besked:
- Låt stödet till studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år. Detta gäller såväl
generella bidrag som bidrag till projektverksamheter.
- Låt inte 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av
statsbidrag till studieförbund kommande år.
Studieförbunden spelar en stor roll i många människors vardag. Vi tänker ta ett stort
ansvar också nu. Och framför allt vill vi vara en stark aktör när både individer och
samhället ska återhämta sig efteråt.
Kronobergs Läns Bildningsförbund
Jonas Gerhardsson
ordförande
Jennie Krafft
vice ordförande
Kronobergs Läns Bildningsförbund är folkbildningens regionala samverkansorganisation i länet. Vi räknar till våra medlemmar nio studieförbund, tre
folkhögskolor, en regional folkbildningsorganisation och länsbiblioteket i
Kronoberg.
Bildningsförbundet är också regional partner för Studieförbunden –
studieförbundens bransch- och intresseorganisation.
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Studieförbundens förutsättningar att vara en samhällsresurs i och med
Coronakrisen
Coronapandemin innebär omfattande utmaningar för alla delar av det svenska samhället.
Människor och verksamheter påverkas i grunden. Studieförbunden vill vara en viktig del i hur
enskilda individer och samhället tillsammans hanterar denna väldiga påfrestning.
Tillsammans med de föreningar och grupper som är medlemmar hos eller samverkar med oss
bedriver studieförbunden omfattande verksamhet inom folkbildning och kultur varje år. Nästan
60 000 människor deltar i studiecirklar och grupper. Vi har 678 000 deltagare i våra
kulturarrangemang.
Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker genom fysiska möten människor emellan.
Men i rådande läge har de tio studieförbunden kommit överens om att all
folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans tillsvidare ska utföras så. Fysiska
träffar kan endast genomföras efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens
riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar. Vi följer anvisningar och råd från om
hur vi bör agera och vidtar de åtgärder vi kan för att motverka smittspridning.
Vårt främsta fokus just nu är att kunna erbjuda så mycket bildning och kultur som möjligt
eftersom vi vet vad det betyder i tider av oro och isolering. Vi vet vad det betyder för tillit och
sammanhållning i ett samhälle. Ändå kan det inte undvikas att möten skjuts på framtiden eller
ställs in när träffen inte kan genomföras digitalt. Vi som så många andra sektorer ser ett
betydande tapp i inkomster av deltagaravgifter, samtidigt som studieförbundens fasta kostnader
för personal, lokaler och organisationen i övrigt finns kvar. Lokala föreningar som samverkar med

studieförbund kring verksamheter som ställs in kan också råka ut för stora ekonomiska problem.
Folkbildningsrådet har fattat flera kloka beslut för att underlätta för studieförbundens
folkbildning under pandemin. All studieförbundsverksamhet kan nu genomföras på distans.
Utgångspunkten är att 2020 års statsbidrag ska utgå till studieförbunden även om verksamhet
påverkas av och minskar i och med Coronapandemin. Folkbildningsrådets styrelse har också
beslutat att göra en tillfällig ändring av statsbidragssystemet så att 2020 års verksamhet inte
påverkar fördelningen av kommande års statsbidrag. Från ett flertal kommuner och regioner har
det redan kommit besked om att liknande beslut är på väg. För studieförbunden har dessa beslut
en avgörande betydelse.
Vi studieförbund kan och vill vara en samhällsresurs under och efter krisen. För att möta och
hantera en djup samhällskris är det angeläget att människor kan mötas, samtal, ta del av
samhällsinformation, och utbyta tankar och erfarenheter kring hur krisen ska mötas och hur vårt
samhälle ska gå vidare. Studieförbunden kan spela en nyckelroll i att hålla Sverige samman
genom krisen.
När verksamheter för äldre och andra riskgrupper ställs in ökar ensamheten. Många kommer att
få svårare att delta i det demokratiska samtalet kring vad som sker i samhället. Det är därför
väldigt viktigt att våra organisationer kan stå starka genom krisen, så att vi så snart det är möjligt
kan återuppbygga upp dessa verksamheter och öppna upp våra lokaler och mötesplatser igen.
Vi vänder oss nu till er med en önskan att ni fattar beslut i linje med Folkbildningsrådets besked:

Låt stödet till studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år. Detta gäller såväl
generella bidrag som bidrag till projektverksamheter.
Låt inte 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av statsbidrag
till studieförbund kommande år.

Studieförbunden spelar en stor roll i många människors vardag. Vi tänker ta ett stort ansvar
också nu. Och framför allt vill vi vara en stark aktör när både individer och samhället ska
återhämta sig efteråt.

Kronobergs Läns Bildningsförbund
Jonas Gerhardsson
ordförande

Jennie Krafft
vice ordförande
Kronobergs Läns Bildningsförbund är folkbildningens regionala samverkansorganisation i länet. Vi räknar till våra medlemmar nio studieförbund, tre
folkhögskolor, en regional folkbildningsorganisation och länsbiblioteket i
Kronoberg.
Bildningsförbundet är också regional partner för Studieförbunden –
studieförbundens bransch- och intresseorganisation.

FOLKBILDNING - möten som utvecklar Sverige!
Folkbildningen är Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas.
Den är en plats för ökad kunskap och engagemang som stärker samhället.
Peter Johansson
länsbildningskonsulent
Blekinge Läns Bildningsförbund, www.blb.k.se
Kronobergs Läns Bildningsförbund
Kalmar Läns Bildningsförbund
Ronnebygatan 2, 371 32 KARLSKRONA
tel 0455 - 30 51 41
fax 0455 - 30 51 45
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK100
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2020-05-18

Kulturnämnden

Kulturstipendier och nomineringsgrupp för
kulturutmärkelser 2020
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden utnämner följande:
1. NN, NN och NN till mottagare av årets tre arbetsstipendier.
2. NN och NN till mottagare av årets två ungdomsstipendier.
(Namn presenteras vid kulturnämndens sammanträde)
Föreslås att kulturnämnden offentliggör kulturstipendiaterna i samband med beslut
i kulturnämnden.
Föreslås att kulturnämnden utser föreslagna funktioner att ingå i
nomineringsgrupp för kulturutmärkelser 2020
Sammanfattning
Region Kronobergs årliga utdelning av kulturutmärkelser och kulturstipendier
utgår från den regionala kulturplanen. Syftet med att dela ut kulturutmärkelser och
kulturstipendier är att främja den kulturella infrastrukturen och att öka
möjligheterna för fler kulturskapare att arbeta i länet.
I år delar Region Kronoberg ut tre arbetsstipendier om 60 000 kronor vardera och
två ungdomsstipendier om 20 000 kronor vardera samt tre kulturutmärkelser;
Kulturpriset, Kreativ entreprenör inom kulturområdet och Årets bubblare.
Kulturstaben tillsätter en expertgrupp för stipendier som tar fram förslag till
arbets- och ungdomsstipendiater. Kulturnämnden utser en nomineringsgrupp som
tar fram förslag till pristagare för de tre kulturutmärkelserna. Förslag till funktioner
som ingår i nomineringsgrupp 2020 är:





Kulturnämndens presidium
Representanter från Kronobergs kommuner
Representanter från det professionella kulturlivet
Representanter från civila samhället

Stipendiater och mottagare av kulturutmärkelser uppmärksammas under en
prisutdelning vid något av regionfullmäktiges sammanträden under året.

Ida Eriksson
Kulturnämndens ordförande (M)

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Plan för kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs län
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Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2019-11-20

Kulturnämnden

Plan för kulturpris och kulturstipendier i
Kronobergs län

Övergripande mål och syfte

Region Kronobergs regionala kulturplan är det styrdokument som anger
riktningen för Region Kronobergs utvecklingsarbete inom kulturområdet.
Region Kronobergs årliga utdelning av kulturpris och kulturstipendier utgår från
den regionala kulturplanen.
Syftet med att dela ut kulturpris och kulturstipendier är att främja den kulturella
infrastrukturen och att öka möjligheterna för fler kulturskapare att arbeta i länet.
När kulturpris och stipendiater föreslås ska en jämn fördelning av kön, spridning i
länet och kulturområde eftersträvas.
Kulturpris och stipendier delas ut vid någon av årets
regionfullmäktigesammanträden.

Kulturstipendium

Region Kronoberg delar varje år ut arbets- och ungdomsstipendier.
Kulturstipendierna marknadsförs genom digitala informationsutskick och
annonsering. Det är möjligt för personer att själv söka stipendier eller att
nominera andra. Ansökan till stipendierna görs digitalt och ska innehålla ett
personligt brev och arbetsprover.
Arbetsstipendium





Summan per arbetsstipendium är 60 000 kronor
Stipendiet ska stödja och uppmuntra betydelsefullt arbete inom skilda
konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans,
film, fotokonst och digitala medier.
Sökande till arbetsstipendium ska bo, verka eller ha annan anknytning till
länet.
Stipendiet kan delas ut till person eller grupp.

f1450477-ff25-47f6-ae5883f6be85c4b0.docx

Sida 1 av 2

REGION KRONOBERG

Ungdomsstipendium







Summa per ungdomsstipendium är 20 000 kr.
Stipendiet ska uppmuntra och stimulera ungas intresse inom skilda
konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans,
film, fotokonst och digitala medier.
Sökande ska bo eller ha bott i länet.
Sökande ska vara högst 25 år.
Stipendiet kan delas ut till person eller grupp.
Även unga arrangörer kan söka.

Kulturpris
Region Kronoberg delar varje år ut ett kulturpris. Det är möjligt för personer att
både nominera sig själva och andra. Nomineringar görs digitalt via Region
Kronoberg webbformulär eller via mejl till kulturstabens funktionsbrevlåda.
Region Kronobergs kulturpris ska hedra personer som genom sin verksamhet
gjort en betydelsefull kulturell insats i Kronobergs län. Priset kan också delas ut
till en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att skapa ett kreativt
klimat och främjat kreativa mötesplatser i Kronobergs län.
Priset består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv får välja,
till ett värde av 10 000 kr.
Rutiner och urval för kulturpris och kulturstipendier
Kulturstaben tillsätter experter inom respektive kulturområde som bedömer
stipendieansökningarna och nomineringarna till kulturpris. Experterna medverkar
maximalt två år i rad. Vid ett gemensamt urvalsmöte mellan experterna utser de
förslag till stipendiater och pristagare för kulturpris. Förslagen presenteras för
kulturnämnden för beslut.
Vid sammansättning av expertgruppen ska hänsyn tas till hur väl de känner till
länet och olika delar av kulturlivet. En jämn fördelning av kön och spridning
mellan olika kulturområden ska eftersträvas.

Årscykel
Kvartal 1
Ansökningsomgång för stipendierna och nomineringsperiod för kulturpris
Kvartal 2
Expertgrupp samlas för att välja ut förslag till stipendiater och kulturpris.
Kulturnämnden beslutar om stipendier och kulturpris
Kvartal 3 alternativt 4
En prisutdelningsceremoni för kulturpris och stipendier arrangeras i samband
med regionfullmäktige.
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK1113
Handläggare: Sofia Ekström, Frida Lundén Mörck
Datum: 2020-05-20

Kulturnämnden

Slutrapport konstinventering
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner slutrapporten om konstinventeringen.
Kulturnämnden upphäver tidigare inköpsstopp av löskonst.
Sammanfattning
Kulturnämnden följer upp hur arbetet med inventering av regionens konst
fortskrider.
Slutrapporten beskriver inventeringens genomförande och de slutsatser som kan
dras utifrån den, både vad gäller antalet verk samlingen innefattar till dags dato
men också hur de rutiner och arbetssätt som finns för att hålla registret uppdaterat
fungerar.
Genom tillsatt extra resurs har inventeringen gjorts och ett nytt datasystem har
köpts in. En överföring av verk från det gamla, bristfälliga registret har påbörjats
och fortlöper med stöd från Fastighetsavdelningen.
Vad som kan konstateras vid inventeringens slut är att detta nu gjorts och att
listan över verk är uppdaterad med det som just nu finns i regionens ägo. Arbetet
med att ta fram rutiner för uppföljning, kontroll och underhåll av konsten är
påbörjat men här finns ett fortsatt behov av utökade resurser för att utveckla,
implementera, handlägga och följa upp arbetet för att långsiktigt säkerställa
hanteringen av konst inom Region Kronoberg.
Inventeringen är en insats för att åtgärda några av de brister som KPMG:s
granskning av konsthanteringen påvisade. Resultatet av den, som presenteras i
slutrapporten, är dock tätt sammankopplat, och påverkas således av, övriga
påvisade brister som ännu inte åtgärdats.
Uppföljning visar att inventeringen nu slutförts med hänvisning till
tjänsteskrivelsens inventeringsrapport.
Med anledning av slutförd inventering lämnas härmed förslag om att häva stoppet
för konstinköp.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse inventeringsrapport
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Region Kronoberg
Kultur
Rapport

Rapport om inventering av Region
Kronobergs konst
Under perioden 2019-06-01 tom. 2020-04-30 har en inventering av konsten i
Region Kronobergs ägo pågått. Beslut om en total inventering av konstsamlingen
togs med grund i den revision som gjordes 2018 för att utreda de brister som
revisionsrapporten påvisade i hanteringen av konst inom Region Kronoberg. För
att kunna upprätthålla rättssäkerhet och god hantering av samlingen har, utöver
inventeringen, ett arbete med rutiner och arbetssätt för konsthandläggningen
initierats.
Bakgrund
Omorganisering

Funktionen konsthandläggning låg fram tom. 2017-12-31 under
fastighetsavdelningen. Detta innebar en asymmetri i förhållande till den politiska
organisationens fördelning av ansvar i nämnder. I samband med nyanställning av
regional konsthandläggare 2018 genomfördes därför en omorganisering av
funktionen. Funktionen finns nu lokaliserad under kulturnämnden, i kulturteamet.
Tjänsten är en halvtidstjänst som bistås av en upphandlad konstkonsult i arbetet
med konst i byggprojekt.
Styrdokument

Regionen har ett relativt stort innehav av konst som uppgår till väsentliga värden.
Enligt Plan för Konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg äger Region Kronoberg ca
6500 konstverk i form av lös och fast konstnärlig gestaltning.
Syftet med den konstnärliga gestaltningen är att bidra till estetiska upplevelser för
patienter, besökare och personal som stimulerar visuellt och intellektuellt. Arbetet
med den konstnärliga gestaltningen ska stärka förutsättningarna för professionella
kulturskapare och möjliggöra för konstnärer att representeras i offentliga miljöer
genom inköp och uppdrag.
Kulturnämnden ansvarar för inköp och förvaltning av konsten i enlighet med Plan
för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg. Arbetet styrs även av Riktlinje för
hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg.
Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg

Under 2018 gjordes en granskning av KPMG i syfte att undersöka om det fanns
en ändamålsenlig konsthantering avseende anskaffning, värdering, inventering,
placering samt utrangering och försäljning. Revisonen utgick ifrån ett antal olika
frågeställningar som sedan besvarades i en rapport.1

1

KPMG
bd11dc20-4ab0-45f2-8fecd201a5ef7d08.docx
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Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen var att det fanns brister
i Kulturnämndens hantering av konst på samtliga av revisionen granskade
områden. Revisionsrapporten slog också fast att det i vissa delar av
konsthandläggningsuppdraget saknades dokumenterade rutiner för att säkerställa
hur processer fortlöper samt att det i vissa fall saknades tillräckliga resurser för att
följa dokumenterade rutiner. Med anledning av denna granskning fanns behov av
omstrukturering av arbetet. Ett arbete med att tydliggöra och säkerställa
rättssäkerhet genom att uppdatera styrdokument initierades och en inventering av
Region Kronobergs konst påbörjades. Insatser för att strukturera upp arbetet
initierades med målet att garantera en rättssäker hantering av regionens konst.
Resurserna ansågs emellertid vara begränsade på området och utvecklingsarbetet
ansågs behöva ske löpande. För att strukturera upp arbetet tillsattes extra resurser
för att uppnå detta. En inventering av verken påbörjades sommaren 2019 och
slutfördes 30 april 2020.
Access – det gamla konstregistret

Förutom att uppdatera styrdokumenten och arbeta med den inventering som
efterfrågats påbörjades även arbetet med att se över nuvarande strukturer och
arbetsverktyg som fanns till förfogande. Genom den granskning som gjordes blev
det tydligt att Access (Microsoft Access) var ett system som inte var uppdaterat
eller utvecklat att fungera utefter de behov som nuläget efterfrågar. Exempel på
varför systemet uppfattades vara otillräckligt var att samma avdelning kan
benämnas med olika namn, vilket gör att sökmotorn inte fungerar optimalt.
I en genomgång av Access kan det även konstateras att verk som av olika
anledningar inte längre finns i Region Kronobergs ägo fortfarande finns
registrerade. Exempelvis har flera verk övergått i kommunal eller statlig ägo. Detta
gör att det svårt att utläsa antalet verk som Region Kronoberg innehar.
Med anledning av bristerna i konstregistret som lyfts ovan är det svårt att få ett
exakt nummer på antal verk i regionens ägo. I Plan för konstnärlig gestaltning inom
Region Kronoberg har antalet uppskattats till 6 500 stycken.
Inventeringen har till dagens dato identifierat 6 144 verk varav 1 532 ej längre är i
regionens ägo. Detta innebär att det nya registret nu innehåller en konstsamling
om 4 612 verk. Då vissa verksamheter ännu ej är inventerade kommer denna
siffra öka något, läs mer under inventeringsprocess 2019–2020.
Identifierade verk
varav ej längre i regionens
ägo*
Nytt register**

6144
1532
4612

* majoriteten övergick i kommunal ägo vid ädelreformen men här ingår även
gåvor, kasserade verk och verk som anmälts stulna.
** då vissa verksamheter ännu ej inventerats kommer denna summa att öka något.
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Inventeringsprocess 2019–2020
Inventeringen har utförts genom att en inventerare åkt ut till samtliga
verksamheter och gått igenom rum för rum och noterat rumsnummer,
registreringsnummer på funna verk samt tagit bilder av de verk som inte har
registreringsnummer men som skulle kunna vara möjliga verk tillhörande
samlingen. Alla bilder har vid inventeringens avslutande ännu inte gåtts igenom.
Inventeringen har gjorts på papper och all information har sedan överförts till
digitala för att kunna exporteras in i det nya datasystemet Faciliate, som ska ersätta
Access.
Utifrån det senaste rapporterade värdet på antal verk har ett internt beslut tagits
om att slutföra inventeringen den 30 april 2020. Vid avräkning efter avslutad
inventering hade 6144 verk identifierats.
Att inventeringen ses som avslutad innebär dock inte att det inte finns verk kvar
som bör kunna identifieras. Varje inventerat verk har markerats i Access för att få
fram en lista över de verk som inventeringen inte har berört. Att det finns
kvarvarande verk att identifiera betyder dock inte nödvändigtvis att de är
försvunna. Det som försvårat inventeringsprocessen är, förutom de
osäkerhetsfaktorer som uppkommit pga. det gamla systemet Access, att det inte
finns en komplett lista att tillgå över regionens samtliga verksamheter. Sorteringen
av inventerade/ej inventerade verk i Access har klargjort att det finns ett fåtal
mindre verksamheter som i inventeringsprocessens startskede inte identifierades2
och som således kvarstår att inventera.
I Access finns också verksamheter/avdelningar som inte längre tillhör regionen.
Det är exempelvis folkhögskolor, vårdhem och vissa andra enheter som inte
längre existerar. För att kunna gå igenom kvarvarande regionala verksamheter
samt noggrannare gå igenom resterande oidentifierade verk krävs dock att en
extra resurs tillsätts, i dagsläget finns inte utrymme i den ordinarie
konsthandläggartjänsten att utföra det arbetet.
Utöver detta finns även ett fåtal verksamheter som under våren 2020 inte har
kunnat inventerats som planerat pga. av den rådande Coronaviruspandemin.
Dessa verksamheter ska inventeras, men det går i dagsläget inte att avgöra när det
kan bli möjligt att besöka platserna. En lista över dessa verksamheter presenteras i
stycket Analys av inventering.

Analys av inventering
Underlaget med all data redogör för att konstverk inte har blivit stulna utan
snarare förflyttats och inte noterats om ny plats. Av den anledningen kan också
verk uppfattas ha försvunnit, eftersom att det inte har noterats vad verkets nya
placering är. Vid inventeringen har inventeraren utgått från antalet verk i relation
till Access, i de flesta fallen har flera av dessa verk hittats, om inte i det rum som
angetts i listan så i närliggande rum. Det har vid olika tillfällen även förekommit
fler antal verk än vad avdelningen enligt Accesslistan bör ha. Det har alltså vid
flera tillfällen funnits fler verk på avdelningen än vad som tidigare noterats. Viktigt
att betona är att det även kan vara på andra hållet – verk kan ha flyttats till andra
2

Dessa verksamheter är mindre och friliggande från större vårdanrättningar så som sjukhus och
vårdcentraler och har därför varit svåra att upptäcka.
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avdelningar som inte noterats. Antalet verk i relation till Access blir inte helt
trovärdig då avdelningens namn kan ha ändrats under årens gång och av den
anledningen kan inventeraren helt enkelt missat att ta med verk från avdelningar.
Avdelningar som är kvar att inventera:
-

Rättspsykiatrins Hus K4 och K6 har inte kunnat inventeras av inventerare
pga. säkerhetsrestriktioner men inventeras löpande av personalen som
rapporterar till konsthandläggaren.

-

Hjälpmedelscentralen, Älgvägen 13 i Växjö. Ska flytta från sina nuvarande
lokaler i slutet av 2020 och all konst kommer då samlas in och returneras
till arkivet.

Avdelningar som är kvar att inventera pga. Coronapandemin:
-

Dockanhuset, Västra Esplanaden 6A i Växjö:
BUP

-

CLV: Smärtmottagning, Patienthotell, Paramedicin, Hudklinik,
Sjukgymnastik/Dietist, Klinisk träningscentrum, Arbetsterapi expedition,
Neonatal, Kuratorer

Implementering av nytt datasystem Faciliate
Med anledning av att det inte går att uppnå en rättssäker hantering av verk i
Access har ett arbete inletts med att använda sig av ett annat program. Under det
gångna året har ett nytt konstprogram fastställts, Faciliate. Programmet är nytt i
konsthanterings sammanhang men finns sedan innan i bland annat befintliga
fastighetssystem inom Region Kronoberg. Efter noggrann omvärldsbevakning
kunde man här urskilja synergieffekter som skulle effektivisera och understödja
rutinerna för konstsamlingen.
Fastighetsavdelningen använder som nämnt också Faciliate och programmet
hjälper bland annat dem med att ha koll på hyresvärdar, kontrakt och lokaler.
Programmet är uppbyggt på så sätt att när fastighet gör en förändring i en lokal,
exempelvis namnet på lokalen, så kommer det även, per automatik, att ändras på
det specifika verket i konstprogrammet.

Slutsats
Den revision som gjordes 2018 visade på flertalet brister i hantering av konst
inom Region Kronoberg. Den genomförda inventeringens
informationsinhämtning har syftat till att uppdatera listan över konstverk i Region
Kronobergs ägo och den pågående implementeringen av Faciliate ska samla all
inhämtad information på ett rättssäkert och mer lätthanterligt sätt. Detta med
målsättningen att åtgärda de brister som granskningen synliggjort vad gäller
förteckning av utplacerad löskonst.
Kopplat till Faciliate finns Weblord som är en etablerad funktion inom Region
Kronoberg, bland annat på serviceavdelningen och transport. Även Weblord
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hanteras inom ramen för Faciliate. Med Weblord skulle konstmodulen få än mer
effektiv och rättssäker hantering av olika typer av beställningar mellan
konsthandläggare och verksamheter/avdelningar varför även detta är något som
fortsatt skulle behöva undersökas vidare.
Vad som kan konstateras vid inventeringens slut är att detta nu gjorts och att
listan över verk är uppdaterad med det som just nu finns i regionens ägo. Arbetet
med att ta fram rutiner för uppföljning, kontroll och underhåll av konsten är
påbörjat men här finns ett fortsatt behov av utökade resurser för att utveckla,
implementera, handlägga och följa upp arbetet för att långsiktigt säkerställa
hanteringen av konst inom Region Kronoberg.
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Förslag till beslut
Diarienr: 18RGK1440
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-05-29

Kulturnämnden

Uppsägning av Idrottsöverenskommelse Småland
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att säga upp Idrottsöverenskommelse Småland från 2012.
Sammanfattning
Region Kronoberg har tillsammans med Region Kalmar län, Region Jönköpings
län och RF SISU Småland haft en gemensam Idrottsöverenskommelse Småland
sedan 2012. Samtliga parter är överens om att aktualisera överenskommelsen.
Uppsägningar av den gemensamma överenskommelsen har inkommit från Region
Kalmar län och Region Jönköpings län som planerar att ta fram nya länsspecifika
överenskommelser med RF SISU Småland under 2020. Region Kronoberg har
redan antagit en ny överenskommelse med RF SISU Småland (KN § 82/2019) och
säger härmed upp den gemensamma överenskommelsen med Smålandslänen från
2012.

Ida Eriksson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Uppsägning av Idrottsöverenskommelse Småland från Region
Kalmar län
Uppsägning av Idrottsöverenskommelse Småland från Region
Jönköpings län
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Hej,
Översänder uppsägning av överenskommelse med RF-SISU Småland.
Enligt uppdrag
Ulrika Cederholm
Regionsekreterare
Regionstab Kansli
_____________________
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
0480-44 83 62

