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1

Justering av protokoll
Sammanfattning

Föreslås att kulturnämnden utser Karl Paine att jämte ordförande justera
protokollet. Justering sker genom digital signering senast 7 oktober.

2

Fastställande av dagordning

3

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid kulturnämndens sammanträde lämnar regionala
utvecklingsdirektören en aktuell lägesrapport.

4

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

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Kulturnämnden ger regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att ta fram
förslag på åtgärder för att stärka professionella kulturskapares villkor till
kommande sammanträde med kulturnämnden.
Sammanfattning

Kulturnämnden har beslutat om ett regionalt kulturpolitiskt åtgärdspaket
med anledning av Coronapandemin (kulturnämndens ordförandes
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delegationsbeslut 2020-04-06). Åtgärdspaketet innehåller åtta åtgärder
som är styrande för förvaltningens omställningsarbete under 2020 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
- 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
genomförandet av åtgärdspaketet fortlöper. Delar av genomförandet
beskrivs i ärendena delårsrapport samt fördelning av extra statsbidrag till
kultursamverkansmodellen. Utöver detta återkopplas genomförandet av
åtgärdspaketet muntligt i samband med kulturnämndens sammanträde.
Förvaltningen arbetar även med att anpassa och integrera åtgärderna i
förslaget till kulturnämndens ordinarie verksamhetsplan inför 2021.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Kulturpolitiska åtgärder med anledning av Corona

5

Fördelning av extra statsbidrag
(20RGK111)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner fördelning av extra statsbidrag.
Sammanfattning

Kulturnämnden fördelar statsbidrag till regional kulturverksamhet i
enlighet med kultursamverkansmodellen och förordning (2010:2012) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Med
anledning av covid-19 har regeringen avsatt ytterligare 150 miljoner
kronor till modellen. Region Kronoberg har fördelats 4 227 000 kr som
nu ska fördelas till verksamheter med statsbidrag i länet. Förstärkningen
är tillfällig och nedan principer avser enbart detta beslut.
Förslag till fördelning utgår från följande principer:
- Stöd fördelas enbart till producerande verksamheter då det är de som
har drabbats ekonomiskt av pandemin.
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- Krisstöd: Region Kronoberg kompenserar för 90 % av de
prognosticerade minusresultaten hos producerande verksamheter. För de
verksamheter som har statsbidrag från flera regioner kompenseras 90 %
av Region Kronobergs andel av statsbidraget.
- Omstartsstöd: Region Kronoberg fördelar omstartsstöd i form av en
uppräkning av statsbidraget till producerande verksamheter om ca 4,7 %.
En del av det extra statsbidraget fördelas till Region Blekinge i enlighet
med tidigare överenskommelse.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - fördelning av extra statsbidrag
 Fördelning av extra statsbidrag 2020
 Förordning (2010_2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet
 Ändringsbeslut maa covid 2020-7662

6

Förändrad revidering av regional
kulturplan (19RGK739)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg ingår sedan 2012 i den nationella
kultursamverkansmodellen och fördelar årligen statsbidrag till regional
kulturverksamhet i enlighet med förordning 2010:2012. En förutsättning
för att ingå i kultursamverkansmodellen är att regionen har beslutat om
en flerårig regional strategi för kulturområdet – en regional kulturplan –
enligt förordningen.
Region Kronobergs nuvarande kulturplan (RF §157/2017) löper 2018–
2020. Under hösten 2019 och våren 2020 har kulturnämnden arbetat
med revidering av kulturplanen inför en ny period 2021–2024.
Revideringsprocessen genomfördes enligt plan fram till utbrottet av
Coronapandemin. Pandemins omfattande konsekvenser för
kulturområdet har skapat behov av ett förnyat kunskapsläge som kan
ligga till grund för strategiska och långsiktiga kulturpolitiska prioriteringar
i den kommande kulturplanen. Den kommande regionala kulturplanen
och framförallt de utvecklingsområden som ska prioriteras kulturpolitiskt
kommer att utgöra ett viktigt verktyg i det regionala kulturlivets omstart
och återuppbyggnad efter Coronapandemin. Tidsplanen för
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revideringsprocessen har därför justerats och regionfullmäktige har
beslutat att förlänga nuvarande kulturplan med ett år (RF §92/2020).
Tjänsteskrivelsen innehåller en tillbakablick och sammanfattning av det
arbete som genomfördes under hösten 2019 och våren 2020, var
kulturnämnden står i revideringsprocessen i nuläget och beskrivning av
hur tids- och aktivitetsplanen samt de kulturpolitiska vägvalen ser ut
framåt.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Förändrad revidering av regional kulturplan
 Tjänsteskrivelse Förändrad revidering av regional kulturplan
 Förordning (2010_2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet
 Inriktning för remissutgåva av Regional kulturplan för Kronobergs
län 2021-2024
 Bilaga textutkast Begrepp
 Bilaga textutkast Kulturpolitiska utgångspunkter
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Delårsrapport Kulturnämnden augusti
2020 (20RGK57)
Förslag till beslut

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

Med anledning av coronapandemin finns avvikelser i förhållande till
verksamhetsplanen. Förvaltningen har varit tvungna att prioritera om för
att skapa beredskap för denna förändrade verklighet, både på kort och
lång sikt. Av vikt fortsättningsvis är att Region Kronoberg som regional
utvecklingsaktör har flexibilitet och förmåga att agera snabbt för att
minska pandemins akuta negativa effekter på idrotts-, konst- och
kulturlivet i Kronobergs län.
Det ekonomiska resultatet t o m augusti 2020 uppgick till +1 miljon
kronor. Detta beror till största del på att kostnader ännu inte upparbetats
men på helår räknar man med ett nollresultat.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Delårsrapport Kulturnämnden augusti 2020
 Delårsrapport Kulturnämnden augusti 2020
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8

Uppföljning av internkontrollplan för
kulturnämnden 2020 (19RGK1385)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan
för Kulturnämnden 2020.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan
med anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens
anvisningar upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för
uppföljningen av desamma, senast i december 2020.
Internkontrollplanen för Kulturnämnden 2020 har följts upp med för
året beslutade kontrollmoment.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Uppföljning av internkontrollplan för
Kulturnämnden 2020
 Uppföljning Internkontrollplan för Kulturnämnden 2020

9

Sammanträdesplan för kulturnämnden
2021 (20RGK140)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden fastställer sammanträdesplan för 2021
Sammanfattning

Regionfullmäktige har i §63/2020 fastställt sammanträdesplan för Region
Kronobergs politiska organisation för 2021. Med anledning av detta
föreslås följande datum för kulturnämnden presidiemöten 2021
(kulturnämndens sammanträdesdatum inom parentes):
4 februari (12 februari)
21 april (29 april)
3 juni (11 juni)
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30 september (8 oktober)
19 december (17 december)
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Sammanträdesplan för kulturnämnden 2021
 Sammanträdesplan Region Kronoberg 2021 fastställd av RF 2020-0617

10 Företrädarskap för kulturnämnden 20202022 (18RGK840)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden utser representanter att företräda
kulturnämnden och Region Kronoberg under hela mandatperioden
enligt tjänsteskrivelse
Sammanfattning

En årscykel med återkommande forum där representation från Region
Kronobergs kulturnämnd krävs har tagits fram. I årscykeln ingår regional
dialog med kultur- och demokratiminister, Regionsamverkan Sydsveriges
kulturutskott, Sydostkultur, dialog med regionala kulturorganisationer,
presidieöverläggningar med Växjö kommun och Ljungby kommun samt
medverkan i referensgrupp för kulturutmärkelser.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Företrädarskap kulturnämnden 2020-2022
 Företrädarskap kulturnämnden 2020-2022 tjänsteskrivelse
beslutsunderlag
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11 Studieförbundens tematiska
utvecklingsbidrag 2021 (20RGK1403)
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att inför 2021 göra ett undantag från den del av
studieförbundens bidragssystem som rör valbart tema och att under 2021
revidera denna del i bidragssystemet i samråd med länets studieförbund.
Sammanfattning

Kulturnämnden fördelar årligen driftsanslag till studieförbund
verksamma i Kronobergs län i enlighet med Bidragssystem för
studieförbund i Kronobergs län. Det regionala bidragssystemet
beslutades av kulturnämnden 2017 och beskriver roller och ansvar,
regionala målsättningar, grundläggande villkor, fördelningsmodell samt
modell för uppföljning, dialog och lärande.
Region Kronobergs avsikt med bidragssystemet är att skapa
ändamålsenliga former för dialog och samverkan med folkbildningens
aktörer och därigenom utveckla förutsättningarna för det civila samhället
att delta i planering och genomförande av lokalt och regionalt
utvecklingsarbete.
Implementeringen har gått enligt plan och bidragssystemet bedöms
överlag fungera väl. Framförallt har årscykeln för uppföljning, dialog och
lärande identifierats som central för att uppfylla bidragssystemets syfte.
Det finns dock behov av att revidera den del av bidragssystemet som rör
det tematiska utvecklingsbidraget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Studieförbundens tematiska utvecklingsbidrag 2021
 Tjänsteskrivelse Studieförbundens tematiska utvecklingsbidrag 2021
 Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län_fastställt av KN
2017-04-20

12 Sydsvensk filmutredning (19RGK1520)
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att förorda handlingsalternativ 3, en
interregional strategi för filmproduktion.
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Sammanfattning

Regionsamverkan Sydsveriges styrelse gav den 9 maj 2019 ett gemensamt
uppdrag till de båda utskotten kultur och regional utveckling att
genomföra en filmutredning med fokus på att öka produktionen av film
och rörlig bild i Sydsverige. Utredningen ska besvara hur de sex
regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige tillsammans skulle kunna
öka filmproduktionen i södra Sverige samt vilka strukturer och insatser
som behövs för att stimulera en ökad filmproduktion.
Styrelsens uppdrag kring gemensam filmutredning är i och med
presentationen på Carl Filmpolitik den 24 augusti genomfört.
Regionsamverkan Sydsveriges styrelse sammanträder den 3 december.
Inför detta möte behöver regionala förtroendevalda med ansvar för
näringsliv och kultur i de sex regionerna ta ställning till hur utredningen
ska hanteras framöver. Tre handlingsalternativ har tagits fram, att avsluta
arbetet, arbeta vidare regionalt eller ta fram en interregional strategi.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KN - Sydsvensk filmutredning
Tjänsteskrivelse KN - Sydsvensk filmutredning
Behandling av filmutredningen_2020-06-29
Rapport - Sydsvensk filmutredning

13 Kulturutmärkelser 2020 (20RGK100)
Förslag till beslut

Kulturnämnden utnämner följande personer:
NN till årets kulturpristagare,
NN till årets kreativa entreprenör inom kulturområdet,
NN till årets bubblare.
(Namn presenteras vid kulturnämndens sammanträde)
Sammanfattning

Region Kronobergs årliga utdelning av kulturutmärkelser syftar till att
främja den kulturella infrastrukturen i länet. Arbetet med
kulturutmärkelser utgår från Regional kulturplan för Kronobergs län
2018-2020 och styrs av Plan för kulturpriser och kulturstipendier i
Kronobergs län. Förslag till kulturpristagare tas fram av en
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kulturprisgrupp. Kulturutmärkelser och stipendier delas ut vid årets sista
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Kulturutmärkelser 2020
 Plan för kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs län(118880)
(0)_TMP

14 Konstprogram E56 Sigfridsområdet –
Hjälpmedelscentral och sammanhållet
arkivcentrum (20RGK1423)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner förslag till konstprogram E56 –
Hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum.
Sammanfattning

Region Kronobergs inköp av konstnärlig gestaltning styrs av Plan för
konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg § 86/2019 samt av
Riktlinje för hantering av konstnärlig gestaltning inom Region
Kronoberg.
Om- och tillbyggnationen av E56 innebär en byggnadsinvestering på 52
miljoner kronor. En budget för konstnärlig gestaltning på 520 000 kr är
avsatt.
Vid upphandling av konstnärlig gestaltning tar kulturnämnden beslut om
ett övergripande konstprogram. Upphandlingen sker i enlighet med
Lagen om offentlig upphandling.
Ärendet justeras omedelbart i samband med sammanträdet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Konstprogram hjälpmedelscentral och
sammanhållet arkivcentrum E56
 Konstprogram hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum
E56
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15 Revidering av bolagsordning och
aktieägaravtal samt utfärdande av
ägardirektiv för Kulturparken Småland
AB (19RGK1117)
Förslag till beslut

Kulturnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal samt
utfärda ägardirektiv för Kulturparken Småland AB.
Sammanfattning

Region Kronoberg och Växjö kommun äger sedan 2009 gemensamt
bolaget Kulturparken Småland AB. Bolagets nuvarande bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv beslutades 2009 i samband med bolagets
bildande. I samband med ägarsamråd har ägarna beslutat att se över och
revidera styrdokumenten, bland annat mot bakgrund av ny lagstiftning
på museiområdet (museilag 2017:563) samt förändringar i
kommunallagen avseende bolagsstyrning och uppsiktsplikt i kommunala
bolag (kommunallag 2017:725). Utöver detta har nya riktlinjer och
rutiner för bolagsstyrning utarbetats på regional nivå. Ytterligare
förändringar sedan bolagets nuvarande styrdokument antogs 2009 är
Kronobergs inträde i den nationella kultursamverkansmodellen och
arbetet den regionala kulturplanen som resulterat i nya kulturpolitiska
målsättningar samt former för styrning och uppföljning av regional
kulturverksamhet.
I tjänsteskrivelsen beskrivs revideringsprocessen samt de övergripande
förändringarna i bolagets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal
samt utfärdande av ägardirektiv för Kulturparken Småland AB
 Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt
utfärdande av ägardirektiv för Kulturparken Småland AB
 Reviderat ägardirektiv Kulturparken Småland AB
 Reviderat aktieägaravtal Kulturparken Småland AB
 Reviderad bolagsordning Kulturparken Småland AB
 Kulturparken Småland AB Ägardirektiv 2009
 Kulturparken Småland AB Aktieägaravtal 2009
 Kulturparken Småland AB Bolagsordning 2009
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16 Begäran om omprövning av beslut KN
§24/2020 (20RGK735)
Förslag till beslut

Kulturnämnden avslår begäran om omprövning och godkänner svar på
skrivelse från Anders Ekberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse där Anders Ekberg begär
omprövning av kulturnämndens svar på en tidigare skrivelse (KN
§24/2020). Den tidigare skrivelsen berörde regionala stödinsatser riktade
till litteratursektorn i länet: regional biblioteksersättning, utgivningsstöd
för i länet verksamma förlag, ersättning för högläsning vid länets
bibliotek samt arvoderade framträdanden av länets författare.
I kulturnämndens svar på Anders Ekbergs begäran om omprövning
förtydligas kulturnämndens ansvar och uppdrag, hur vi samverkar med
kommuner, andra regioner och den nationella nivån, hur den regionala
kulturella infrastrukturen fungerar och vilka insatser som genomförs för
att stärka villkoren för länets professionella kulturskapare inom olika
konstområden. Svaret innehåller även en beskrivning av rollfördelningen
mellan kulturpolitik och regional tillväxtpolitik. Beskrivningen utgör
därmed en förtydligad motivering till varför kulturnämnden inte går
vidare med Anders Ekbergs fyra förslag.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Svar på skrivelse Begäran om omprövning av beslut
KN §24/2020
 Svar på skrivelse Begäran om omprövning av beslut KN §24/2020
 Begäran om omprövning av beslut

17 Inbjudningar till möten och konferenser
Sammanfattning

Inbjudningar finns, i förekommande fall, tillgängliga i Netpublicator:
- SKRs kulturkonferens, 13-14 oktober

Kallelse

18 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
- Nationell dialog med kulturministern inklusive förmöte med SKR, 1718 juni
- Styrgrupp sydsvensk filmutredning, 25 juni
- Verksamhetssamtal med Regionteatern Blekinge Kronoberg, 11 augusti
- Information sydsvensk filmutredning, 18 augusti
- Presidieuppstart, 18 augusti
- Avstämning med Region Blekinge och Växjö kommun inför fördelning
av extra statsbidrag till Regionteatern Blekinge Kronoberg, 21 augusti
- Carl Filmpolitik, 24 augusti
- Ägarsamråd Regionteatern Blekinge Kronoberg, 28 augusti
- Verksamhetsbesök Kulturparken Småland, Hemslöjden i Kronoberg,
Filmregion Sydost, Musik i Syd och Regionteatern Blekinge Kronoberg,
8 september
- Verksamhetsbesök Berättarnätet Kronoberg, Ljungbergmuseet, Bild
och Form Kronoberg, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och
Riksteatern Kronoberg, 9 september
- Kommunalt forum kultur, 11 september
- Kulturprisgrupp, 15 september
- Verksamhetssamtal studieförbunden och RF-SISU Småland, 15
september
- Möte med konstnärsorganisationerna, 16 september
- Verksamhetssamtal Hembygdsförbundet Kronoberg, Italienska palatset
och Smålands konstarkiv, 16 september
- Verksamhetssamtal Hemslöjden i Kronoberg, Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg, Bild och Form Kronoberg och Riksteatern
Kronoberg, 17 september
- Avstämning inför Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, 17
september
- Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, 18 september
- Sydostkultur inklusive verksamhetssamtal Filmregion Sydost, 18
september
- Presidieuppstart verksamhetsplanering 2021, 24 september
- Presidieöverläggning med Växjö kommun inklusive verksamhetssamtal
Kulturparken Småland och Det fria ordets hus, 25 september
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- Presidieöverläggningar med Ljungby, Alvesta och Älmhults kommuner
inklusive verksamhetssamtal med Berättarnätet Kronoberg och
Ljungbergmuseet, 29 september
- Revision, 30 september

19 Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar anmälningsärendena till protokollet.
Sammanfattning

Följande anmäls till kulturnämnden för kännedom. Handlingar finns i
Netpublicator.
- Stockholms handelskammares lägesrapport arbetslösa efter
yrkesområde
- SKR:s skrivelse till regering avseende regional kulturverksamhet
- Myndigheten för kulturanalys Museer 2019
- Svensk scenkonst Evenemangsnäring i fritt fall

20 Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kulturnämnden.
Delegationsbeslut

 20RGK35-5 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr
5/2020
 20RGK35-6 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr
6/2020
 20RGK17-3 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr
3/2020. Musik i Syd beviljas 95 000 kr i omställningsstöd för insats
med anledning av Covid-19 (20RGK1125)
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 20RGK17-4 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr
4/2020. Filmregion Sydost beviljas 48 500 kr i omställningsstöd för
insats med anledning av Covid-19 (20RGK1125)
 20RGK17-5 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr
5/2020. Berättarnätet Kronoberg beviljas 160 000 kr i
omställningsstöd för insats med anledning av Covid-19 (20RGK1125)
 20RGK17-6 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr
6/2020. Kulturparken Småland beviljas 150 000 kr i omställningsstöd
för insats med anledning av Covid-19 (20RGK1125)
 20RGK17-7 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr
7/2020. Bild och Form Kronoberg beviljas 82 000 kr i
omställningsstöd för insats med anledning av Covid-19 (20RGK1125)
 20RGK17-8 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr
8/2020. Föreningen Smålandsoperans vänner beviljas 175 000 kr i
omställningsstöd för insats med anledning av Covid-19 (20RGK1125)
 20RGK17-9 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr
9/2020. Stiftelsen Linnés Råshult beviljas 270 000 kr i
omställningsstöd för insats med anledning av Covid-19 (20RGK1125)
 20RGK17-10 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr
10/2020. Möckelsnäs vänförening beviljas omställningsstöd för insats
med anledning av Covid-19 (20RGK1125)
 20RGK17-11 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr
11/2020. Film i Glasriket avslås omställningsstöd för insats med
anledning av Covid-19 (20RGK1125)
 20RGK17-12 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr
12/2020. Ljungbykanalen avslås omställningsstöd för insats med
anledning av Covid-19 (20RGK1125)
 20RGK17-13 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr
13/2020. Lokal Musikkårsverksamhet avslås omställningsstöd för
insats med anledning av Covid-19 (20RGK1125)
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Kulturpolitiska åtgärder med
anledning av Corona
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20RGK669

Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK669
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-09-04

Kulturnämnden

Kulturpolitiska åtgärder med anledning av Corona
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Kulturnämnden ger regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att ta fram förslag
på åtgärder för att stärka professionella kulturskapares villkor till kommande
sammanträde med kulturnämnden.
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 under 2020 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
genomförandet av åtgärdspaketet fortlöper. Delar av genomförandet beskrivs i
ärendena delårsrapport samt fördelning av extra statsbidrag till
kultursamverkansmodellen. Utöver detta återkopplas genomförandet av
åtgärdspaketet muntligt i samband med kulturnämndens sammanträde.
Förvaltningen arbetar även med att anpassa och integrera åtgärderna i förslaget till
kulturnämndens ordinarie verksamhetsplan inför 2021.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK111
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-09-23

Kulturnämnden

Fördelning av extra statsbidrag
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner fördelning av extra statsbidrag.
Sammanfattning
Kulturnämnden fördelar statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med
kultursamverkansmodellen och förordning (2010:2012) om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet. Med anledning av covid-19 har
regeringen avsatt ytterligare 150 miljoner kronor till modellen. Region Kronoberg
har fördelats 4 227 000 kr som nu ska fördelas till verksamheter med statsbidrag i
länet. Förstärkningen är tillfällig och nedan principer avser enbart detta beslut.
Förslag till fördelning utgår från följande principer:






Stöd fördelas enbart till producerande verksamheter då det är de som har
drabbats ekonomiskt av pandemin.
Krisstöd: Region Kronoberg kompenserar för 90 % av de
prognosticerade minusresultaten hos producerande verksamheter. För de
verksamheter som har statsbidrag från flera regioner kompenseras 90 %
av Region Kronobergs andel av statsbidraget.
Omstartsstöd: Region Kronoberg fördelar omstartsstöd i form av en
uppräkning av statsbidraget till producerande verksamheter om ca 4,6 %.
Som lägst garanteras 40 000 kr i extra statsbidrag till respektive
producerande verksamhet.

En del av det extra statsbidraget fördelas till Region Blekinge i enlighet med
tidigare överenskommelse.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Fördelning av extra statsbidrag
Förordning (2010:2012) om fördelning av statsbidrag till
regional kulturverksamhet
Kulturrådets ändringsbeslut
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Kulturnämnden

Fördelning av extra statsbidrag 2020
Bakgrund
Kulturnämnden fördelar statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med
kultursamverkansmodellen och förordning (2010:2012) om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet. Med anledning av covid-19 har
regeringen avsatt ytterligare 150 miljoner kronor till modellen. Region Kronoberg
har fördelats 4 227 000 kr som ska fördelas till verksamheter med statsbidrag i
länet.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen är en nationell kulturpolitisk reform som infördes
2011 för att skapa ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer.
Modellen innebär att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela
till regional kulturverksamhet i respektive region.
Regionernas fördelning av statsbidrag ska bidra till att de nationella kulturpolitiska
målen uppnås. Fördelningen ska även främja en god tillgång för länets invånare
till:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
museiverksamhet,
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
konst- och kulturfrämjande verksamhet,
regional enskild arkivverksamhet,
filmkulturell verksamhet, och
främjande av hemslöjd.

Kulturnämnden fördelar årligen statsbidrag genom att anta fördelningsprinciper
för statsbidrag till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen, se
KN §87/2019 för 2020 års fördelning.
Förstärkning med anledning av covid-19
Efter framgångsrikt nationellt påverkansarbete, där bland andra Kronoberg och
Sydsverige var drivande, beslutade regeringen och stödpartierna före sommaren att
tillgodose regionala behov genom att tilldela regionerna 150 miljoner kronor via
kultursamverkansmodellen för att kompensera för pandemins effekter. Det är
första gången regionerna fördelas extra statsbidrag under budgetåret.
Tillvägagångssättet ligger i linje med det påverkansarbete som Regionsamverkan
Sydsverige gör gällande utveckling av kultursamverkansmodellen.
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Förstärkningen är tillfällig och avsedd att mildra de ekonomiska konsekvenserna
av covid-19 för de aktörer som sedan tidigare erhåller statlig finansiering inom
modellen.1 Kulturrådet har valt att fördela statsbidraget utifrån ordinarie
fördelning mellan regionerna vilket innebär att samtliga regioner har fått ca 11 % i
ökade statsbidrag.
I likhet med ordinarie fördelning av regionalt verksamhetsbidrag inom modellen är
det förordningen om statsbidrag till regional kulturverksamhet som styr
användningen av medlen (2010:2012). Respektive region ska göra en bedömning
av hur medlen stärker de regionala verksamheterna på bästa sätt – medlen ska ge
möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.
Användningen av medlen redovisas i samband med ordinarie redovisning av
regionalt verksamhetsbidrag 2020, vilket sker 15 maj 2021 och de kan användas
fram tills redovisningsdatumet. Behövs ytterligare tid för att kunna avsätta medlen
ska Kulturrådet meddelas i god tid. Av redovisningen ska det framgå vilka
verksamheter som tagit del av tillförda medel, hur mycket medel de fått samt hur
medlen har använts. Kulturrådet kan vid behov komma att ytterligare förtydliga
instruktionerna om redovisningen
Regeringen har aviserat ytterligare satsningar på kultursamverkansmodellen
kommande år, hur dessa fördelas är ännu oklart. Detta ärende avser enbart denna
tillfälliga förstärkning. Vid eventuella ytterligare förstärkningar tas nya
fördelningsprinciper fram.
Interregional samverkan inom kultursamverkansmodellen
I Sydsverige finns en lång tradition av interregionala samarbeten inom
kulturområdet. Flera organisationer samägs och/eller samfinansieras mellan
regionerna. Exempel på detta är Regionteatern Blekinge Kronoberg,
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Filmregion Sydost.
Vid införandet av kultursamverkansmodellen beslutades att hela statsbidraget för
en organisation skulle fördelas och administreras av en enskild region. Detta
innebar exempelvis att:
-

Region Kronobergs kulturnämnd fördelade hela statsbidraget till
Regionteatern Blekinge Kronoberg,
Region Blekinges kulturnämnd fördelade hela statsbidraget till
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg samt att
Region Kalmar läns regionala utvecklingsnämnd fördelade hela
statsbidraget till Filmregion Sydost (dåvarande Reaktor Sydost).

Uppdelningen har inneburit en praxis där statens uppräkning eller specifika ökade
statsbidrag fördelas direkt till de gemensamma kulturorganisationerna från

1

I Kronoberg avser detta Kulturparken Småland, Musik i Syd, Regionteatern Blekinge Kronoberg,
Berättarnätet Kronoberg, Ljungbergmuseet, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Bild och
Form Kronoberg, Hemslöjden i Kronobergs län och Riksteatern Kronoberg. Statsbidrag till
Filmregion Sydost administreras fortfarande av Region Kalmar län.
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ansvarig nämnd i respektive region. Om staten har haft en uppräkning om 1 %
har även den gemensamma verksamheten fått en uppräkning om 1 %. Inga
omfördelningar har skett gällande dessa verksamheter såsom exempelvis att en
region väljer att prioritera om statsbidraget för att ytterligare stärka en
kulturorganisation.
Från och med 2019 inleddes en gemensam process mellan regionerna för att
skapa ökad transparens och större rättssäkerhet. Detta så att invånarna tydligt ser
vilka medel som ansvariga nämnder förfogar över och så att nämnderna har
befogenhet att hantera hela statsbidraget till respektive region.
Inför 2020 delades exempelvis statsbidraget till Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg upp så att båda regionerna fördelar statsbidrag till verksamheten.
Ovan innebär att en del av det extraanslag som skickats till Region Kronoberg
egentligen avser Region Blekinge då Kronoberg hanterar hela statsbidraget för
Regionteatern Blekinge Kronoberg. Frågan om en uppdelning av statsbidraget till
Regionteatern Blekinge Kronoberg hanterades på ett ägarsamråd som beslutade att
fördela om 40 % av den del av extraanslaget som procentuellt avser Regionteatern
Blekinge Kronoberg till Region Blekinge. Utöver detta gavs en mindre
konstellation i uppdrag att finna en långsiktig lösning på uppdelning av
statsbidraget.
Statsbidrag till Filmregion Sydost administreras fortsatt av Region Kalmar län och
frågan diskuteras vid Sydostkulturs nästa möte den 18 september.
Ekonomiska förutsättningar hos verksamheterna
Coronapandemin är en global folkhälsokris och en välfärdskris men också en
allvarlig kris för både kultur och idrott. Förbudet mot allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar har fått stora konsekvenser för sektorn.
Kulturnämnden har beslutat om ett regionalt kulturpolitiskt åtgärdspaket med
anledning av pandemin. Åtgärdspaketet innehåller åtta åtgärder som är styrande
för förvaltningens omställningsarbete och pekar ut riktningen för hanteringen av
Coronapandemin. Åtgärdspaketet följs upp vid varje kulturnämndssammanträde.
Inom åtgärd 5 pågår kontinuerligt arbete med kunskapsinsamling och analys kring
nuläget och coronapandemins konsekvenser för idrott-, konst- och kulturlivet i
Kronobergs län på kort, medellång och lång sikt. Ett av syftena med åtgärden är
att skapa ett beslutsunderlag inför eventuella nya och/eller kompletterande
insatser.
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. Inför fördelningen av extra statsbidrag har
förvaltningen utöver det begärt in prognoser från verksamheter med statsbidrag
från Region Kronoberg.
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Övergripande kan konstateras att verksamheter har drabbats olika beroende på
konstområde och uppdrag. Kulturorganisationer med producerande och publik
verksamhet har stora intäktsbortfall medan verksamheter med främjande uppdrag
klarat sig bättre.
När det gäller den samlade ekonomiska prognosen för Kronobergs del är nuläget
för de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen att coronapandemin
orsakar ett intäktsbortfall omfattande cirka 14,4 miljoner kronor på helåret. De
berörda kulturorganisationerna hanterar detta intäktsbortfall genom att exempelvis
dra nytta av nationella krisstöd avseende minskade arbetsgivaravgifter eller
hyresreduktion, inte tillsätta vakanta tjänster eller minska produktionskostnaderna.
Genom dessa aktiva åtgärder i verksamheterna balanseras intäktsbortfallet till del
och resultatet 2020 prognosticeras sammanlagt till ca - 1 miljon kronor. Det
prognosticerade resultatet fluktuerar dock mellan – 1,7 miljoner kr till + 2,5
miljoner i olika organisationer.
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.
En del av verksamheten pausades i samband med pandemins utbrott, bland annat
en stor del av scenkonstproduktionerna. Nu återupptas verksamheten igen vilket
innebär ökade kostnader för omstart.
PROGNOSER PRODUCERANDE VERKSAMHETER INOM
KULTURSAMVERKANSMODELLEN
Då verksamheter med främjandeuppdrag inte drabbas ekonomiskt av pandemin
redogörs nedan enbart för producerande verksamheter inom
kultursamverkansmodellen.
I tabellen synliggörs även de interregionala samarbetena. Vissa av de producerande
verksamheterna får hela sitt statsbidrag från Region Kronoberg medan andra får
från två regioner. Exempelvis fördelar Region Kronoberg en tredjedel av Musik i
Syds statsbidrag, resten fördelas av Region Skåne.
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Organisation
Kulturparken
Småland

Kronobergs Prognosticerat
andel av
intäktsbortfall per
statsbidraget 31/12 2020
100 %
- 3 631 000 kr

Prognosticerat
resultat per 31/12
2020
- 1 581 000 kr

Musik i Syd

33 %

-

10 881 000 kr

-

1 679 000 kr

Regionteatern
Blekinge
Kronoberg

60 %2

-

730 000 kr

+ 2 486 000 kr

Berättarnätet
Kronoberg

100 %

-

785 000 kr

-

Ljungbergmuseet

100 %

-

341 000 kr

313 000 kr
0 kr

Ekonomiska effekter/konsekvenser
Ärendet innebär fördelning av det extra statsbidrag som tilldelats Region
Kronoberg i enlighet med Kulturrådets villkor. Förslag till beslut innebär en
fördelning av ett krisstöd och ett omstartsstöd. Krisstödet fördelas till de
verksamheter som drabbats hårdast av pandemin ekonomiskt. Krisstödet utgår
från prognosticerat resultat och kommer inte att justeras efter faktiskt resultat.
Omstartsstödet fördelas till samtliga producerande verksamheter med statsbidrag i
form av uppräkning av ordinarie statsbidrag. Som lägst garanteras 40 000 kr i extra
statsbidrag till producerande verksamheter.
Motivering till förslag
Den tillfälliga förstärkningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet föreslås
fördelas utifrån följande principer:
-

-

2

Stöd fördelas enbart till producerande verksamheter då det är de som har
drabbats ekonomiskt av pandemin.
Krisstöd: Region Kronoberg kompenserar för 90 % av de prognosticerade
minusresultaten hos producerande verksamheter. För de verksamheter
som har statsbidrag från flera regioner kompenseras 90 % av Region
Kronobergs andel av statsbidraget.
Omstartsstöd: Region Kronoberg fördelar omstartsstöd i form av en
uppräkning av statsbidraget till producerande verksamheter om ca 4,6 %.
Som lägst garanteras 40 000 kr i extra statsbidrag till respektive
producerande verksamhet.

Gäller enbart denna fördelning i enlighet med överenskommelse vid ägarsamråd 2020-08-28.
Sida 5 av 6

Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK111
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-09-23

En del av det extra statsbidraget fördelas till Region Blekinge i enlighet med
överenskommelse på ägarsamråd.

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV EXTRA STATSBIDRAG
Organisation
Region Blekinge
Kulturparken
Småland

Krisstöd

Total fördelning
600 994 kr3

1 423 255 kr

332 365 kr

1 755 620 kr

498 514 kr

658 622 kr

1 157 136 kr

0 kr4

381 819 kr

381 819 kr

281 398 kr

10 033 kr

291 431 kr

0 kr5

5 067 kr

40 000 kr6

2 203 168 kr

1 387 906 kr

4 227 000 kr

Musik i Syd
Regionteatern
Blekinge
Kronoberg
Berättarnätet
Kronoberg
Ljungbergmuseet
Totalt

Omstartsstöd

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner fördelning av extra statsbidrag.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

3

I enlighet med överenskommelse på ägarsamråd 2020-08-28.
Krisstöd fördelas inte till Regionteatern Blekinge Kronoberg då verksamheten inte prognosticerar
ett minusresultat.
5 Krisstöd fördelas inte till Ljungbergmuseet då verksamheten inte prognosticerar ett minusresultat.
6 I enlighet med garanti om minst 40 000 kr i extra statsbidrag till producerande verksamheter.
4
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Förordning (2010:2012) om fördelning
av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
t.o.m. SFS 2017:1264

SFS nr: 2010:2012
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2010-12-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:1264
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser
1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2010:1919) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. I förordningen regleras
även den kultursamverkansmodell som är en förutsättning för bidragsgivningen.
2 § Statens kulturråd beslutar om det statsbidrag som får fördelas till ett landsting.
Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
3 § Vad som sägs om ett landsting i denna förordning gäller, med undantag för vad
som sägs i 7 § om samverkan mellan länets kommuner, också för Gotlands
kommun.

Ändamålet med fördelning av statsbidraget
4 § Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska
målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

Definition
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5 § Med regional kulturplan avses en beskrivning av de prioriteringar som
landstinget vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd,
prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt uppgifter om
planerad statlig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna.

Villkor för landstingens fördelning av statsbidraget
6 § Ett landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om en
regional kulturplan har upprättats av landstinget och kulturplanen överensstämmer
med denna förordning och de föreskrifter som meddelas med stöd av denna
förordning.
Planen ska avse tre år, om det inte finns särskilda skäl för annat.
7 § Landstinget ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan
med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det
civila samhället. Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det
statsbidrag som landstinget ska fördela.
8 § Med utgångspunkt i det ändamål som anges i 4 § ska landstinget ansvara för
att bidragsgivningen enligt denna förordning främjar en god tillgång för länets
invånare till
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
4. professionell bild- och formverksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet, och
7. främjande av hemslöjd.
Landstinget får även lämna statsbidrag till sådana verksamheter som avses i första
stycket och som bedrivs i form av länsöverskridande samarbeten om dessa uppfyller
de krav på anknytning till landstingets område eller dess medlemmar som avses i 2
kap. 1 § kommunallagen (2017:725). Landstinget får även lämna statsbidrag till
överskridande samarbeten mellan olika konstområden. Förordning (2017:1264).
9 § Landstinget får endast lämna statsbidrag till sådan verksamhet som också får
bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman.

Bidrag när det gäller regionala kulturplaner
9 a § Statens kulturråd får lämna bidrag till organisationer som företräder det civila
samhället och de professionella kulturskaparna för deras medverkan i syfte att ta
fram och genomföra regionala kulturplaner. Förordning (2013:1134).

Tidsbegränsade utvecklingsbidrag
10 § Statens kulturråd får besluta om tidsbegränsade bidrag till strategiska
utvecklingsinsatser av nationellt intresse.
Tidsbegränsade utvecklingsbidrag får endast lämnas till sådan verksamhet som
också får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20102012-om-fordelning-av-vissa_sfs-2010-2012
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11 § Vid fördelning av tidsbegränsade utvecklingsbidrag ska Statens kulturråd
särskilt beakta de nationella kulturpolitiska målen som rör kvalitet, konstnärlig
förnyelse och tillgänglighet till kulturutbudet.

Uppföljning och redovisning
12 § Landsting som fördelar statsbidrag enligt denna förordning ska årligen följa
upp och redovisa till Statens kulturråd hur de statliga medlen har använts och vilka
effekter som uppnåtts.

Återbetalning och återkrav
13 § Ett landsting som fördelar statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldigt om
1. landstinget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att
statsbidraget lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. statsbidraget av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp och landstinget borde ha insett detta,
3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller
4. landstinget inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §.
14 § Om ett landsting är återbetalningsskyldigt enligt 13 §, får Statens kulturråd
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.
15 § Om en kulturverksamhet upphör med verksamhet som den fått bidrag för
enligt denna förordning, är den återbetalningsskyldig för den del av bidraget som
inte har använts.
16 § Om en kulturverksamhet är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska landstinget
besluta att kräva tillbaka den del av statsbidraget som återbetalningsskyldigheten
avser. Om det finns särskilda skäl för det, får landstinget efterge återkrav helt eller
delvis.

Bemyndigande
17 § Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten
av denna förordning.

Överklagande
18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta
företrädare.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20102012-om-fordelning-av-vissa_sfs-2010-2012

3/4

2018-12-12

Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet Svensk författningssamling 2010:2010:20…

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK739
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-09-17

Kulturnämnden

Förändrad revidering av regional kulturplan
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronoberg ingår sedan 2012 i den nationella kultursamverkansmodellen
och fördelar årligen statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med
förordning 2010:2012. En förutsättning för att ingå i kultursamverkansmodellen är
att regionen har beslutat om en flerårig regional strategi för kulturområdet – en
regional kulturplan – enligt förordningen.
Region Kronobergs nuvarande kulturplan (RF §157/2017) löper 2018–2020.
Under hösten 2019 och våren 2020 har kulturnämnden arbetat med revidering av
kulturplanen inför en ny period 2021–2024. Revideringsprocessen genomfördes
enligt plan fram till utbrottet av Coronapandemin. Pandemins omfattande
konsekvenser för kulturområdet har skapat behov av ett förnyat kunskapsläge som
kan ligga till grund för strategiska och långsiktiga kulturpolitiska prioriteringar i den
kommande kulturplanen. Den kommande regionala kulturplanen och framförallt
de utvecklingsområden som ska prioriteras kulturpolitiskt kommer att utgöra ett
viktigt verktyg i det regionala kulturlivets omstart och återuppbyggnad efter
Coronapandemin. Tidsplanen för revideringsprocessen har därför justerats och
regionfullmäktige har beslutat att förlänga nuvarande kulturplan med ett år (RF
§92/2020).
Tjänsteskrivelsen innehåller en tillbakablick och sammanfattning av det arbete som
genomfördes under hösten 2019 och våren 2020, var kulturnämnden står i
revideringsprocessen i nuläget och beskrivning av hur tids- och aktivitetsplanen
samt de kulturpolitiska vägvalen ser ut framåt.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Förändrad revidering av regional kulturplan
Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet
Det beslutsunderlag som låg till grund för kulturnämndens
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tidigare beslut om remissutgåvans inriktning (KN §9/2020):
 Tjänsteskrivelse Inriktning för remissutgåva av
Regional kulturplan för Kronobergs län 2021–2024
 Bilaga Textutkast Kulturpolitiska utgångspunkter
 Bilaga Textutkast Begrepp
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 19RGK739
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-09-17

Kulturnämnden

Förändrad revidering av regional kulturplan
Bakgrund
Region Kronoberg ingår sedan 2012 i den nationella kultursamverkansmodellen
och fördelar årligen statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med
förordning 2010:2012. En förutsättning för att ingå i kultursamverkansmodellen är
att regionen har beslutat om en flerårig regional strategi för kulturområdet – en
regional kulturplan – enligt förordningen.
Region Kronobergs nuvarande kulturplan (RF §157/2017) löper 2018–2020.
Under hösten 2019 och våren 2020 har kulturnämnden arbetat med revidering av
kulturplanen inför en ny period 2021–2024. Revideringsprocessen genomfördes
enligt plan fram till utbrottet av Coronapandemin. Pandemins omfattande
konsekvenser för kulturområdet har skapat behov av ett förnyat kunskapsläge som
kan ligga till grund för strategiska och långsiktiga kulturpolitiska prioriteringar i den
kommande kulturplanen. Den kommande regionala kulturplanen och framförallt
de utvecklingsområden som ska prioriteras kulturpolitiskt kommer att utgöra ett
viktigt verktyg i det regionala kulturlivets omstart och återuppbyggnad efter
Coronapandemin. Tidsplanen för revideringsprocessen har därför justerats och
regionfullmäktige har beslutat att förlänga nuvarande kulturplan med ett år (RF
§92/2020).
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Tjänsteskrivelsen innehåller en tillbakablick och sammanfattning av det arbete som
genomfördes under hösten 2019 och våren 2020, var kulturnämnden står i
revideringsprocessen i nuläget och beskrivning av hur tids- och aktivitetsplanen
samt de kulturpolitiska vägvalen ser ut framåt.
Revideringsprocessen fram till våren 2020

Under hösten 2019 och våren 2020 genomfördes uppdraget att revidera
kulturplanen i enlighet med den processplan för revideringsprocessen som
kulturnämnden beslutat om (KN §42/2019). Ett flertal dialoger med kulturplanens
intressenter genomfördes för att uppdatera nuläget och genom förvaltningens
”mobila kontor” fanns vi tillgängliga på olika platser i länet i samband med olika
kulturarrangemang för att möjliggöra för fler att komma med inspel. En särskild
dialogprocess genomfördes också med representanter för nationella minoriteter i
länet.1 Utöver detta genomfördes några olika kunskapsfördjupningar som
återkopplades till kulturnämnden.

1

Alla genomförda dialoger finns listade på Region Kronobergs kulturblogg
http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/dialoger/
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Parallellt med uppdatering av nuläget arbetade kulturnämnden med att utveckla en
regional kulturpolitisk vision och strategiska kulturpolitiska prioriteringar
avseende särskilda utvecklingsområden i den kommande kulturplanen.
I slutet av februari beslutade kulturnämnden om de delar av remissutgåvan som
rörde kulturpolitiska vägval (KN §9/2020). Beslutsunderlaget som låg till grund för
detta beslut finns bifogat i sin helhet, men sammanfattningsvis berörde
kulturnämndens inriktningsbeslut:





kulturpolitiska utgångspunkter med övergripande regional kulturpolitisk
vision,
utvecklingsområden 2021–2024,
kulturplanens layout och struktur på övergripande nivå,
definition av viktiga kulturpolitiska begrepp.

De utvecklingsområden som prioriterades kulturpolitiskt inför remissutgåvan var:




Övergripande utvecklingsområde: Barn och ungas rätt till kultur
Övergripande utvecklingsområde: Breddad delaktighet och hållbar
infrastruktur
Konstområdesspecifikt utvecklingsområde: Bild, form och design

Det är också viktigt att komma ihåg att den regionala kulturplanen utöver specifika
utvecklingsområden även förväntas främja en god tillgång för länets invånare och
besökare till nedanstående sju konstområden, i enlighet med den statliga
förordningen 2010:2012:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
professionell bild- och formverksamhet,
regional enskild arkivverksamhet,
filmkulturell verksamhet,
främjande av hemslöjd.

Coronapandemins konsekvenser för kultur- och idrottsområdet

Mot bakgrund av kulturnämndens inriktningsbeslut förbereddes därefter en
remissutgåva inför beslut i kulturnämnden i april. I april var Coronaläget
fortfarande högst osäkert men bedömningen som gjordes, och som låg till grund
för ordförandebeslut om förändrad revideringsprocess, var att pandemin sannolikt
skulle komma att få stora konsekvenser för kulturområdet. Konsekvenserna i
närtid berörde framförallt de begränsade möjligheterna för den regionala
kulturplanens intressenter att medverka på ett kvalitativt sätt i ett remissförfarande.
Bedömningen på längre sikt var även att pandemin skulle kunna ha så stora
strukturella konsekvenser för kulturnämndens ansvarsområden att den regionala
kulturplanen nu stod inför ett nytt nuläge. Ett halvår senare är pandemins
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ekonomiska och sociala konsekvenser för kultur och idrott fortfarande mycket
svåra att överblicka, men att de är omfattande är nu en realitet som den regionala
kulturpolitiken behöver förhålla sig till. Samtidigt behöver kulturpolitiken skapa
utrymme för att också fånga upp de många initiativ till omställning, samverkan och
digital transformation som blivit en annan effekt av pandemin.
Förändrad revideringsprocess

Ordförandebeslutet om förändrad revideringsprocess innehåller en justerad
aktivitets- och tidsplan. För att inte påverka den revideringscykel som tidigare
föreslagits i syfte att följa mandatperioden på ett ändamålsenligt sätt omfattar nästa
kulturplan tre år, det vill säga 2022–2024.
JUSTERAD AKTIVITETS- OCH TIDSPLAN
Fas

Tidpunkt

Beslut om förlängning av nuvarande plan

RF september 2020

Förnyad omvärldsanalys

April-december 2020

Kulturpolitiskt prioriteringsarbete mot
bakgrund av förnyad omvärldsanalys

Oktober-december 2020 i samband med
ordinarie sammanträden KN

Inriktningsbeslut remissutgåva

KN 12 februari 2021

Beslut remissutgåva

KN 29 april 2021

Remissperiod

April-juni 2021

Remisshantering

Juli-september 2021

Beslut om Kulturplan för Kronobergs län
2022–2024

KN 8 oktober, RS 9 november, RF 24
november

Ny kulturplan Kulturrådet tillhanda

Första veckan i november

Genomförande

2022–2024

Det kulturpolitiska åtgärdspaket som kulturnämnden beslutat om med anledning
av Coronapandemin, och som nu också integreras i förvaltningens arbete med
verksamhetsplanering inför 2021, innehåller ett flertal åtgärder som bidrar till att
uppdatera nuläget inför ny kulturplan, framförallt de åtgärder som rör
omvärldsbevakning, kartläggning och analys och nationellt påverkansarbete.
Strategiska kulturpolitiska vägval

Parallellt med att det förnyade nuläget återrapporteras till kulturnämnden finns
behov av att återuppta arbetet kring strategiska kulturpolitiska vägval som på ett
bra sätt kan fungera som ett verktyg i den återuppbyggnad och omstart som tar vid
efter Coronapandemin.
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De kulturpolitiska utgångspunkterna, inklusive den regionala kulturpolitiska vision
som kulturnämnden formulerat, (se bilaga Textutkast Kulturpolitiska
utgångspunkter) bedöms överlag ligga på en så pass övergripande nivå att de är
fortsatt relevanta även i ett nytt nuläge. Däremot är bedömningen att det finns
behov av att justera inriktningen för de kulturpolitiska strategiska vägval som ska
leda i riktning mot visionen. Två av de tre tidigare prioriterade
utvecklingsområdena (Barn och ungas rätt till kultur samt Breddad delaktighet och hållbar
infrastruktur) har till viss del målsättningar som är fortsatt högst relevanta även efter
pandemin men de byggde samtidigt på ett antagande om en stabil och väl
fungerande konstnärlig och kulturell infrastruktur med goda förutsättningar för
konstnärlig produktion. Coronapandemin har fått stora konsekvenser för det som
är själva grunden för ett rikt konst- och kulturliv, nämligen att konst och kultur
överhuvudtaget kan produceras. Pandemin har också synliggjort hur sårbart hela
det komplexa ekosystemet är, där till exempel de producerande regionala
kulturinstitutionerna verkar i nära samspel med det fria professionella kulturlivet
och det civila samhället och där förutsättningarna för de yrkesverksamma
professionella kulturskaparna hänger ihop med det offentligas förmåga att förstå
och synliggöra även villkoren för de kulturella och kreativa näringarna.
Coronapandemin har inneburit stora konsekvenser för hela den grundläggande
infrastrukturen och dess olika delar, vilket är något som den kommande
kulturplanen bör ta hänsyn till. Det finns nu behov av att den regionala
kulturpolitiken formulerar breda utvecklingsområden som både kan skapa balans
och fungera som styrverktyg för kulturplanens berörda intressenter och samtidigt
stödja deras arbete med återuppbyggnad och omstart. Kulturnämnden kommer i
samband med sammanträdena i oktober och december kunna ta del av
förvaltningens rekommendationer samt ha möjlighet till fördjupad diskussion inför
nytt inriktningsbeslut för remissutgåvan.
Ekonomiska effekter/konsekvenser
Den regionala kulturplanen är styrdokument för kulturnämndens fördelning av
såväl regionala driftsanslag och strategiska utvecklingsmedel som statsbidrag inom
kultursamverkansmodellen. Det innebär att kulturplanens ekonomiska omfattning
är omkring 100 miljoner kronor årligen. Inriktningen i den regionala kulturplanen
styr utvecklingen på kulturområdet i länet under aktuell period och reglerar även
eventuell omfördelning av statsbidrag och regionala driftsanslag eller insatser för
att utöka fördelningen av statsbidrag till Kronobergs län inom ramarna för
kultursamverkansmodellen under den period som kulturplanen gäller. Det ska
också nämnas att regeringen och samarbetspartierna aviserat en kommande
utbyggnad ekonomiskt av kultursamverkansmodellen, med 300 miljoner 2021 och
därefter 150 miljoner årligen.
Kulturplanens strategiska inriktning får därmed konsekvenser för kulturplanens
olika intressenter: det professionella kulturlivet, det civila samhället, kommunerna,
regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige samt invånare och besökare.
Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
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Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Förordning (2010:2012) om fördelning
av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
t.o.m. SFS 2019:1082

SFS nr: 2010:2012
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2010-12-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1082
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser
1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2010:1919) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. I förordningen regleras
även den kultursamverkansmodell som är en förutsättning för bidragsgivningen.
2 § Statens kulturråd beslutar om det statsbidrag som får fördelas till en region.
Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2019:1082).
3 § Det som sägs om en region i denna förordning gäller, med undantag för det
som sägs i 7 § om samverkan mellan länets kommuner, också för Gotlands
kommun. Förordning (2019:1082).

Ändamålet med fördelning av statsbidraget
4 § Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska
målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

Definition

/

5 § Med regional kulturplan avses en beskrivning av de prioriteringar som regionen
vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd,
prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt uppgifter om
planerad statlig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna. Förordning
(2019:1082).

Villkor för regionernas fördelning av statsbidraget
6 § En region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om en
regional kulturplan har upprättats av regionen och kulturplanen överensstämmer
med denna förordning och de föreskrifter som meddelas med stöd av denna
förordning.
Planen ska avse tre år, om det inte finns särskilda skäl för annat. Förordning
(2019:1082).
7 § Regionen ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan
med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det
civila samhället. Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det
statsbidrag som regionen ska fördela. Förordning (2019:1082).
8 § Med utgångspunkt i det ändamål som anges i 4 § ska regionen ansvara för att
bidragsgivningen enligt denna förordning främjar en god tillgång för länets invånare
till
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
4. professionell bild- och formverksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet, och
7. främjande av hemslöjd.
Regionen får även lämna statsbidrag till sådana verksamheter som avses i första
stycket och som bedrivs i form av länsöverskridande samarbeten om dessa uppfyller
de krav på anknytning till regionens område eller dess medlemmar som avses i 2
kap. 1 § kommunallagen (2017:725). Regionen får även lämna statsbidrag till
överskridande samarbeten mellan olika konstområden. Förordning (2019:1082).
9 § Regionen får endast lämna statsbidrag till sådan verksamhet som också får
bidrag från region, kommun eller annan huvudman. Förordning (2019:1082).

Bidrag när det gäller regionala kulturplaner
9 a § Statens kulturråd får lämna bidrag till organisationer som företräder det civila
samhället och de professionella kulturskaparna för deras medverkan i syfte att ta
fram och genomföra regionala kulturplaner. Förordning (2013:1134).

Tidsbegränsade utvecklingsbidrag
10 § Statens kulturråd får besluta om tidsbegränsade bidrag till strategiska
utvecklingsinsatser av nationellt intresse.
/

Tidsbegränsade utvecklingsbidrag får endast lämnas till sådan verksamhet som
också får bidrag från region, kommun eller annan huvudman. Förordning
(2019:1082).
11 § Vid fördelning av tidsbegränsade utvecklingsbidrag ska Statens kulturråd
särskilt beakta de nationella kulturpolitiska målen som rör kvalitet, konstnärlig
förnyelse och tillgänglighet till kulturutbudet.

Uppföljning och redovisning
12 § Regioner som fördelar statsbidrag enligt denna förordning ska årligen följa
upp och redovisa till Statens kulturråd hur de statliga medlen har använts och vilka
effekter som uppnåtts. Förordning (2019:1082).

Återbetalning och återkrav
13 § En region som fördelar statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om
1. regionen genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att
statsbidraget lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. statsbidraget av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp och regionen borde ha insett detta,
3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller
4. regionen inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §.
Förordning (2019:1082).
14 § Om en region är återbetalningsskyldig enligt 13 §, får Statens kulturråd
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Förordning (2019:1082).
15 § Om en kulturverksamhet upphör med verksamhet som den fått bidrag för
enligt denna förordning, är den återbetalningsskyldig för den del av bidraget som
inte har använts.
16 § Om en kulturverksamhet är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska regionen
besluta att kräva tillbaka den del av statsbidraget som återbetalningsskyldigheten
avser. Om det finns särskilda skäl för det, får regionen besluta att avstå från att
kräva tillbaka bidraget helt eller delvis.
Förordning (2019:1082).

Bemyndigande
17 § Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten
av denna förordning.

Överklagande
18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

/

All offentlig makt i Sverige utgår från
folket och riksdagen är folkets
främsta företrädare.

/

Tjänsteskrivelse
Diarienr: 19RGK739
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-02-12

Kulturnämnden

Inriktning för remissutgåva av Regional kulturplan för
Kronobergs län 2021–2024
Bakgrund
Region Kronoberg reviderar den regionala kulturplanen inför perioden 2021–2024.
Arbetet pågår i enlighet med den processplan som kulturnämnden beslutat om
(KN §42/2019). Enligt tidsplanen ska kulturnämnden besluta om en remissutgåva
vid sitt ordinarie sammanträde 24 april.
I detta ärende anges den övergripande kulturpolitiska inriktningen för
remissutgåvan. Ärendet grundar sig i revideringsprocessens dialoger och
kunskapsfördjupningar samt kulturnämndens arbete med regional kulturpolitisk
vision och utvecklingsområden för perioden 2021–2024.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag på inriktning för de delar av remissutgåvan där
kulturpolitiska vägval behöver synliggöras. Främst handlar det om kulturpolitiska
utgångspunkter med övergripande regional kulturpolitisk vision samt
utvecklingsområden 2021–2024. I ärendet beskrivs också remissutgåvans layout
och struktur på övergripande nivå och viktiga kulturpolitiska begrepp definieras.
Remissutgåvan ska följa de principer som kulturnämnden redan beslutat om i
processplanen för revideringen (KN §42/2019). Utöver det föreslås inriktning i
enlighet med de tre underrubrikerna nedan samt de bilagor som medföljer
tjänsteskrivelsen.
Redaktionella ändringar av texter samt övergripande struktur i remissutgåvan kan
komma att ske.
Kulturpolitiska utgångspunkter

En viktig del i remissutgåvan rör de grundläggande kulturpolitiska frågor som
kulturnämnden arbetat med under revideringsfasen. I nuläget kallas denna den i
remissutgåvan för kulturpolitiska utgångspunkter (se bilaga för textutkast). I texten
beskrivs bland annat konst och kultur utifrån ett demokratiperspektiv. Här finns
även den regionala kulturpolitiska visionen och mål på nationell nivå samt
beskrivning av kulturområdets koppling till hållbar regional utveckling och Agenda
2030.
Utvecklingsområden 2021–2024

En annan del i remissutgåvan ska beskriva de områden där Region Kronoberg
under aktuell period ska initiera och driva utvecklingsinsatser, i samverkan med
berörda intressenter. Utvecklingsarbetet kan resurssättas såväl personellt som
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ekonomiskt. Regionala kulturpolitiska målsättningar formuleras för respektive
utvecklingsområde och följs upp kontinuerligt.
De utvecklingsområden som kulturnämnden prioriterar under 2021–2024 är
följande tre. Två av utvecklingsområdena är övergripande och ett rör utveckling av
ett specifikt konstområde.
Övergripande utvecklingsområde: Barn och ungas rätt till kultur
Det här utvecklingsområdet handlar om att utveckla arbetet med barn och ungas
rätt till kultur i Kronoberg. Under 2020 pågår en utredning som kommer att lämna
förslag på mer konkreta utvecklingsinsatser. Utredningen fokuserar framförallt på
barn och unga i åldrarna 0–25 år. Det innebär att definitionen utgår från både
barnkonventionen (0-18 år) och den nationella ungdomspolitiken (13-25 år).
Det finns särskilda behov av att utveckla insatser för målgruppen unga vuxna, till
exempel genom bättre möjligheter till talangutveckling inom olika konstområden.
Det är också angeläget att stärka samverkan med Linnéuniversitetet kring denna
målgrupp. Ett preliminärt resultat från barn- och ungautredningen är också att det
finns behov av att utveckla strukturer i länet för att stärka barn och ungas rätt till
kultur och arbeta tillsammans på ett mer hållbart sätt. Det behöver ske i nära
dialog med länets kommuner och regionala kulturorganisationer.
Huvudinriktning för regionala kulturpolitiska målsättningar kring detta
utvecklingsområde är att barn, unga och unga vuxna i Kronoberg ska ha rätt till
kultur på lika villkor. Målsättningen svarar väl mot att barn och unga är en
prioriterad målgrupp i de nationella kulturpolitiska målen samt att
barnkonventionen blivit lag.
Övergripande utvecklingsområde: Breddad delaktighet och hållbar infrastruktur
Det här utvecklingsområdet handlar om att utveckla metoder och anpassade
format för att på ett hållbart sätt balansera invånarnas kulturella rättigheter mot
länets förutsättningar. Det kan till exempel handla om att renodla regionala
uppdrag samt skapa förutsättningar för samverkan och smartare planering mellan
olika aktörer som kommuner, det professionella kulturlivet och det civila
samhället. Det kan också handla om utvecklingsinsatser för att nå nya målgrupper
samt utveckla hållbara strukturer och koncept anpassade efter länets och de olika
konst- och kulturområdenas förutsättningar.
Huvudriktning för regionala kulturpolitiska målsättningar kring detta
utvecklingsområde är att Kronoberg ska ha en hållbar konstnärlig och kulturell
infrastruktur som är anpassad efter förutsättningarna i länet och där nya metoder
och koncept utvecklas för att uppnå breddad delaktighet i konst- och kulturlivet.
Målsättningen svarar väl mot kulturområdets generella utmaningar och ligger också
i linje med en av Kulturområdets nya föreslagna kommande prioriteringar på
nationell nivå.
Konstområdesspecifikt utvecklingsområde: Bild, form och design
Det här utvecklingsområdet handlar om fortsatt utvecklingsarbete inom området
bild, form och design. Form och design, med särskilt fokus på glas, är starka
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profilområden i Kronoberg. Samtidigt är den regionala strukturen för bild- och
samtidskonst fortfarande svag i förhållande till andra regioner, även om flera
utvecklingsinsatser har förbättrat nuläget sedan den första regionala kulturplanen.
Starka aktörer på området finns utanför länsgränsen och utvecklingsarbete pågår
inom Regionsamverkan Sydsverige.
Huvudriktning för regionala kulturpolitiska målsättningar kring detta
utvecklingsområde är att Kronoberg ska vara en nationell och internationell arena
inom form och design. Infrastrukturen för bild- och samtidskonst ska stärkas
genom samverkan med fler olika aktörer.
Övergripande layout och struktur

För remissutgåvan föreslås en enklare layout. Slutversionen layoutas med hjälp av
en kommunikationsbyrå. Språket ska vara målgruppsanpassat och återkommande
kulturpolitiska begrepp ska definieras (se bilaga för ett utkast).
Kulturplanen har en bred målgrupp. Å ena sidan utgör den en ansökningshandling
som ska beredas och bedömas av sakkunniga inom Kulturrådet och de åtta
nationella myndigheter som ingår i kultursamverkansmodellens samverkansråd
med expertis inom den statliga förordningens olika områden. Å andra sidan är den
det huvudsakliga styrdokumentet för regionala kulturorganisationer inom det
professionella kulturlivet och det civila samhället. Den är också ett viktigt
kulturpolitiskt underlag för samverkan med länets kommuner och regionerna inom
Regionsamverkan Sydsverige.
Preliminär struktur för de olika delarna i remissutgåvan:








Förord
Överblick över kulturplanens innehåll samt kort information om vad en
regional kulturplan är och kort information om Kronobergs län
Begrepp (se bilaga för textutkast)
Kulturpolitiska utgångspunkter (se bilaga för textutkast)
Utvecklingsområden 2021–2024
Kulturen och samhällsutmaningarna1
Konstnärlig och kulturell infrastruktur i Kronobergs län
o Scenkonst
o Kulturarv, arkiv och kulturmiljö
o Immateriellt kulturarv och muntligt berättande
o Bild, form och design
o Slöjd och konsthantverk

1

Här beskrivs utmaningar på kulturområdet som på olika sätt påverkar möjligheterna att nå den
regionala kulturpolitiska visionen i Kronoberg, till exempel globala utmaningar som digitalisering
men även nationella utmaningar eller utmaningar som är mer specifika för länet. Det kan till
exempel handla om demografiska förändringar som påverkar regioner och kommuner ekonomiskt,
eller utmaningar kring professionella kulturskapares villkor eller breddad delaktighet i konst- och
kulturlivet.
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Film och rörlig bild
Litteratur, läsfrämjande och bibliotek
Det civila samhället, folkbildning och idrott
Yttrandefrihet
Utbildningsmöjligheter (kulturskola, talangutveckling och högre
konstnärlig utbildning)
o Områden för samverkan med andra politikområden
 Estetiska lärprocesser och kultur i skolan
 Kulturella och kreativa näringar
 Kultur och hälsa
 Gestaltad livsmiljö
 Besöksnäring
Så formas och genomförs kulturplanen
Den statliga förordningen 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet läggs som bilaga
o
o
o
o
o




Ekonomiska effekter/konsekvenser
Den regionala kulturplanen är styrdokument för kulturnämndens fördelning av
såväl regionala driftsanslag och strategiska utvecklingsmedel som statsbidrag inom
kultursamverkansmodellen. Det innebär att den ekonomiskt omfattar omkring 100
miljoner kronor årligen. Inriktningen i den regionala kulturplanen styr utvecklingen
på kulturområdet i länet under aktuell period och reglerar även eventuell
omfördelning av statsbidrag och regionala driftsanslag eller insatser för att utöka
fördelningen av statsbidrag till Kronobergs län inom ramarna för
kultursamverkansmodellen under den period som kulturplanen gäller.
Kulturplanen får därmed konsekvenser för kulturplanens intressenter: det
professionella kulturlivet, det civila samhället, kommunerna, regionerna inom
Regionsamverkan Sydsverige samt invånare och besökare.
Enligt den statliga förordningen ska den regionala kulturplanen och regionernas
fördelning av statsbidrag främja en god tillgång för länets invånare och besökare
till sju konstområden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
professionell bild- och formverksamhet,
regional enskild arkivverksamhet,
filmkulturell verksamhet,
främjande av hemslöjd.

Förslaget på inriktning av remissutgåvan bedöms ligga i linje med den statliga
förordningen samtidigt som Kronobergs regionala förutsättningar och metoder
lyfts fram. De övergripande utvecklingsområden som prioriterats inför kommande
planperiod svarar väl mot stärkt lagstiftning som barnkonventionen samt de
Sida 4 av 5

Tjänsteskrivelse
Diarienr: 19RGK739
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-02-12

generella utmaningar som finns på kulturområdet. De konstområdesspecifika
utvecklingsområden som prioriterats svarar väl mot det behov av utveckling som
finns i Kronobergs län och den utveckling som sker inom Regionsamverkan
Sydsverige.
Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner föreslagen inriktning för remissutgåva av Regional
kulturplan för Kronobergs län 2021–2024.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Sida 5 av 5

Inom alla områden finns olika begrepp. Många gånger kan de vara självklara för dem som ingår i
professionen. Inom konst- och kulturområdet förekommer flera sådana begrepp. Några av dem är
återkommande i den regionala kulturplanen. Här förklaras de för att skapa tydlighet kring vad den
regionala kulturplanen och kulturpolitiken omfattar.
Konst och kultur kan tolkas på olika sätt av olika människor. Begreppen kan ha olika betydelse
beroende på om de definieras utifrån ett humanistiskt eller ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
Det humanistiska perspektivet är konstnärligt och estetiskt orienterat. Här ingår konstnärligt
skapande inom olika konstområden som till exempel litteratur, bild- och formkonst, musik,
scenkonst, film, formgivning och arkitektur. Ibland används även begreppet konstarterna.
Det samhällsvetenskapliga perspektivet omfattar all mänsklig aktivitet i bred bemärkelse. Det
humanistiska perspektivet inkluderas, men det kan också handla om socialt överförda
levnadsmönster hos en grupp individer, till exempel normer och traditioner.
Kulturpolitik brukar avgränsas till att främst omfatta det humanistiska perspektivet. I Kronoberg
finns en tradition av en samhällsplaneringsmetod som kallas cultural planning.1 Den regionala
kulturplanen utgår därför från en bred definition av konst och kultur. Där ingår även det civila
samhället, folkbildningen och nya konst- och kulturformer. En utgångspunkt är också att
kulturområdets många olika intressenter bidrar i arbetet med hållbar regional utveckling.
Att konst och kultur har ett egenvärde är en viktig kulturpolitisk princip. Konst och kultur kan
generera samhällsnytta och olika värden som attraktivitet, ekonomisk tillväxt eller bättre hälsa. För
kulturpolitiken är det samtidigt viktigt att värna egenvärdet i olika konstnärliga uttryck och
kulturskaparnas självständighet samt säkerställa konstens och kulturens möjligheter att verka fritt
som en dynamisk, utmanande och obunden kraft.
Den regionala kulturpolitiska nivån i Region Kronoberg arbetar i enlighet med principen om
armlängds avstånd. Principen handlar om konstens och kulturens möjligheter att uttrycka sig fritt
och är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. I samband med den nya museilagstiftningen som
trädde i kraft 2017 har principen om armlängds avstånd även lagstadgats.
I praktiken innebär principen att den politiska nivån beslutar om ramar på övergripande nivå, i
form av mål, villkor och fördelning av medel. Konstnärliga och andra kvalitativa bedömningar
överlåts till professionen, det vill säga sakkunniga ämnesexperter eller konstnärliga ledare. Det kan
till exempel handla om kulturorganisationers verksamhetsplanering och genomförande av
specifika utställningar eller produktioner. Det innebär också att särskilda jury- och expertgrupper
tillsätts vid behov, till exempel i samband med stipendiebedömningar eller inköp av offentlig
konst.

1

Läs mer i Att fånga platsens själ – handbok i cultural planning, SKL 2011 eller Kulturpolitiskt positionspapper, SKL 2015

Konstnärlig och kulturell infrastruktur handlar om alla de olika sammanhängande strukturer som
möjliggör konst och kultur. Det kan handla om förutsättningarna för det professionella kulturlivet,
det civila samhället och andra aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna. Det kan också
handla om vilka förutsättningar som finns för professionella kulturskapare inom olika
konstområden att bo och verka på en plats. Konstnärlig och kulturell infrastruktur beskriver också
de strukturer som finns för att möjliggöra människors rätt till konst och kultur och eget skapande
på olika nivåer.
Konstnärlig och kulturell infrastruktur kan utgöras av fysiska platser och ändamålsenliga lokaler för
konstnärlig produktion inom olika konstområden, till exempel kulturinstitutioner med uppdrag att
producera konst och kultur, repetitions- och träningslokaler, inspelningsstudios, residens, ateljéer,
kollektivverkstäder eller andra typer av arbetsplatser.
Det kan också handla om olika ekonomiska förutsättningar i form av exempelvis basfinansiering för
det professionella kulturlivet eller arbetstillfällen för professionellt verksamma kulturskapare inom
olika konstområden.
Konstnärlig och kulturell infrastruktur kan också handla om olika typer av mötesplatser där människor
kan möta konst och kultur eller få möjlighet till eget skapande. Några exempel är bibliotek,
museer, gallerier, biografer, scener, studieförbund, strukturer för arrangörskap samt de
mötesplatser som både det civila samhället och kommersiella aktörer bidrar till.
Ytterligare en viktig del i den konstnärliga och kulturella infrastrukturen utgörs av möjligheter till
kunskap och utbildning på olika nivåer. Det handlar om hela systemet, från kulturskola och estetiska
program till talangutveckling och högre konstnärlig utbildning. Även möjligheter till
kompetensutveckling för yrkesverksamma inom olika konstområden är en viktig del. Det kan
exempelvis vara nätverk eller olika slags resurscentra och inkubatorer.
I den regionala kulturplanen beskrivs länets konstnärliga och kulturella infrastruktur för de olika
konst- och kulturområden som planen omfattar.
I kulturplanen används begreppet professionell kulturskapare som samlingsbegrepp för
yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare inom alla konstområden. Det kan till exempel
handla om författare, regissörer, koreografer, bildkonstnärer, dansare, kompositörer, musiker,
fotografer eller skådespelare.
Konsten och kulturen är större än kulturpolitiken. Kulturpolitik handlar om nationella, regionala
och lokala beslutsorgans roll för att stötta konstnärlig produktion och utveckling samt säkerställa
att kulturen når avsedda målgrupper. Kulturpolitik på olika nivåer innebär att formulera mål och
villkor samt fördela medel. Ibland förekommer även begreppet konstnärspolitik. Det handlar då
om den del av kulturpolitiken som rör professionella kulturskapares förutsättningar.
Kultursamverkansmodellen är en nationell kulturpolitisk reform som infördes 2011 för att skapa
ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Kronobergs län ingår sedan 2012.
Region Kronobergs fördelning av statsbidrag ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen
uppnås. Fördelningen ska även främja en god tillgång för länets invånare till de sju konst- och

kulturområden som förordningen omfattar. Förordningen i sin helhet finns som bilaga sist i
kulturplanen.
Kulturrådet är den myndighet som ansvarar för kultursamverkansmodellen på nationell nivå. Till
sin hjälp har Kulturrådet även ett samverkansråd bestående av ett flertal nationella myndigheter
som läser och bedömer regionernas kulturplaner utifrån sina olika sakområden.
En intressent är en person, organisation eller funktion som påverkas av en utmaning eller insats
och som kan eller vill påverka utvecklingen. Den regionala kulturplanens huvudsakliga intressenter
är kommunerna i Kronobergs län, det professionella kulturlivet, det civila samhället, regionerna
inom Regionsamverkan Sydsverige, aktörer på nationell och internationell nivå, universitet och
högskolor samt invånare och besökare.
Det professionella kulturlivet utgör viktiga intressenter för den regionala kulturplanen. Begreppet
omfattar såväl enskilda professionella kulturskapare som kulturorganisationer på lokal och
regional nivå. Det kan handla om kulturorganisationer med regional eller kommunal
basfinansiering eller aktörer inom det fria kulturlivet.
Det civila samhället är en viktig intressent för den regionala kulturplanen. Det civila samhället kan
definieras som en arena som är skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet och där
människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. På
kulturområdet kan det till exempel handla om konst- och kulturföreningar, arrangörsföreningar,
studieförbund, hembygdsföreningar eller olika typer av intresseorganisationer.
Interregional samverkan innebär att flera olika regioner samverkar för att lösa gemensamma
samhällsutmaningar. Ett exempel på interregional samverkan är Regionsamverkan Sydsverige.
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de sex sydligaste regionerna i Sverige;
Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne. De sex regionerna samarbetar inom
områdena regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik samt kultur. Målet är att skapa en
hållbar utveckling i Sydsverige, till förmån för hela landet och med utgångspunkt i invånarnas
bästa.
En hållbar utveckling tillgodoser alla människors behov och mänskliga rättigheter utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbarhetsperspektivet vilar på
tre ben; social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Konst och kultur bidrar i olika utsträckning
till alla tre delar av hållbar utveckling.

Ett levande och oberoende konst- och kulturliv med utgångspunkt i konstnärlig frihet,
yttrandefrihet och alla människors rätt till kultur och fri åsiktsbildning är centralt för den
demokratiska utvecklingen i ett samhälle. Att få ta del av konstnärliga upplevelser och själv ges
möjlighet att uttrycka sig konstnärligt är grundläggande mänskliga rättigheter.1 Konst och kultur
kan spegla frågor om människans existens, historia och samtid ur olika perspektiv och även vara
bärare av samhällskritik. Därför är det viktigt för det offentliga att värna konstnärlig frihet samt
konstens och kulturens egenvärde. För att säkerställa detta arbetar den regionala kulturpolitiska
nivån i enlighet med principen om armlängds avstånd.

Nationella mål

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen 2009. Målen ska styra den statliga
kulturpolitiken men ska även kunna vägleda kulturpolitiken i kommuner och regioner.
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla
samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
•
•
•
•
•

främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor,
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Det finns även nationella kulturpolitiska mål som rör specifika konst- och kulturområden. Några
sådana områden är litteratur och läsfrämjande, film, arkitektur, formgivning och design, arkiv samt
kulturmiljö.
Förutom kulturpolitiska nationella mål så regleras kulturpolitiken även av nationella mål inom
andra områden. Kulturpolitiken på både nationell och regional nivå behöver till exempel bidra till
att uppnå mål inom områden som jämställdhet, tillgänglighet, nationella minoriteter samt barn och
ungas rätt till kultur i enlighet med barnkonventionen.
Regional kulturpolitisk vision

Den regionala kulturpolitiska visionen är att Kronoberg ska erbjuda ett hållbart och inkluderande
kulturliv med bredd och spets.
•

1

I Kronoberg skapas förutsättningar för en konstnärlig och kulturell infrastruktur med både
stabilitet och förnyelse. Här säkerställs grundläggande demokratiska värden om alla
människors kulturella rättigheter. Det ska finnas goda möjligheter för både invånare och
besökare att ta del av, delta i eller själv skapa konst och kultur i många olika former.

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, antagen av FN den 16 december 1966

•
•

I Kronoberg stärks områden med unik regional profil samtidigt som områden med svag
regional struktur utvecklas.
I Kronoberg utvecklas kulturpolitisk samverkan mellan olika nivåer och med många
intressenter för att lösa de samhällsutmaningar som det offentliga står inför. Potentialen i
konstnärliga och kulturella uttryck och kulturområdets metoder tas även tillvara inom
andra politikområden.

Den regionala kulturpolitiska visionen är långsiktig och grundar sig i de nationella målen. Den
utgår från Region Kronobergs hållbarhetsprogram och policy för lika möjligheter och rättigheter.
Den regionala kulturpolitiska visionen utgör också en viktig del i Region Kronobergs
övergripande vision om ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg och bidrar till målen i Gröna
Kronoberg 2025, länets regionala utvecklingsstrategi som bland annat beskriver vad som behöver
genomföras för att Kronoberg ska vara en plats att vilja leva och bo på.
Visionen förverkligas

Den regionala kulturpolitiska nivån har huvudansvaret för att visionen förverkligas, men
samverkan med den regionala kulturplanens intressenter är avgörande för att arbetet ska bli
framgångsrikt.
Den regionala kulturpolitiska nivån förverkligar visionen genom att:
1. Investera i konstnärlig och kulturell infrastruktur med utgångspunkt i den regionala kulturplanen
samt formulera övergripande mål och villkor för dessa som följs upp kontinuerligt.
Principen om armlängds avstånd är en viktig kulturpolitisk utgångspunkt i detta arbete.
2. Prioritera ett antal utvecklingsområden i den regionala kulturplanen, där Region Kronoberg
under aktuell period initierar och driver utvecklingsinsatser i samverkan med berörda
intressenter. Utvecklingsarbetet kan resurssättas såväl personellt som ekonomiskt, till
exempel genom regionala och nationella strategiska utvecklingsmedel, omfördelning av
statsbidrag och regionala driftsanslag eller insatser för att utöka fördelningen av statsbidrag
till länet inom ramarna för kultursamverkansmodellen under den period som kulturplanen
gäller. Regionala kulturpolitiska målsättningar formuleras för respektive utvecklingsområde
och följs upp kontinuerligt.
Hållbarhet ska genomsyra alla led i det regionala utvecklingsarbetet. En hållbar utveckling
tillgodoser alla människors behov och mänskliga rättigheter utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbarhetsperspektivet vilar på tre ben; social,
ekologisk och ekonomisk utveckling. De tre perspektiven är lika viktiga och varandras
förutsättningar. Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och en god ekonomisk
hushållning är en förutsättning och ett medel för hållbar utveckling. Konst och kultur bidrar i
olika utsträckning till de tre dimensionerna av hållbar utveckling, samtidigt som egenvärdet är
viktigt att betona.
Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det regionala utvecklingsarbetet ska präglas av respekt
för de mänskliga rättigheterna.
Inom den sociala dimensionen av hållbarhet finns en viktig del av kulturpolitikens kärna. Det
handlar om alla människors rätt till kultur men också om att konst och kultur kan skapa
förutsättningar för fri åsiktsbildning, stärkt delaktighet i samhället och social sammanhållning.

Ekologisk hållbarhet

Ett ekologisk hållbart samhälle innebär att skydda planeten från att förstöras genom att långsiktigt
förvalta naturresurser, konsumera och producera hållbart samt vidta åtgärder mot
klimatförändringar. Det regionala utvecklingsarbetet ska hushålla med resurser, minimera utsläpp
till luft och vatten, bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt verka för en hållbar
konsumtion, produktion och samhällsplanering.
Inom den ekologiska dimensionen kan konst och kultur bidra till att skapa attraktiva och hållbara
livsmiljöer genom arkitektur, design och konstnärlig gestaltning. Konst och kultur kan också bidra
till ett ekologiskt hållbart samhälle genom hållbar konsumtion, till exempel i form av upplevelser.
Ekonomisk hållbarhet

Ett ekonomiskt hållbart samhälle innebär att förvalta och utveckla mänskliga och materiella
resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi verkar för en varaktig, inkluderande och hållbar
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
När det gäller den ekonomiska dimensionen kan ett vitalt konst- och kulturliv med både bredd
och spets bidra till att öka attraktiviteten på en ort, i en region eller i ett land och därmed locka till
sig nya invånare och talanger. Inom den ekonomiska dimensionen återfinns även de kulturella och
kreativa näringarna som skapar lokal och regional sysselsättning, utveckling och innovation samt
ekonomisk tillväxt. De kulturella och kreativa näringarna verkar även inom den ekologiska
dimensionen av hållbar utveckling, eftersom många av företagen finns inom kunskaps- och
tjänstesektorn. Det är i sin tur ett område inom näringslivet som Kronobergs län behöver bredda
för att minska konjunkturkänsligheten, utveckla vår innovationsförmåga och stärka länets tillväxt
och sysselsättning.
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor
och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen
är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Genomförandet av den regionala kulturplanen
bidrar på regional och lokal nivå till ett flertal av de globala målen.
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Delårsrapport Kulturnämnden augusti 2020
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden godkänner Delårsrapport augusti 2020 och överlämnar
den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Med anledning av coronapandemin finns avvikelser i förhållande till
verksamhetsplanen. Förvaltningen har varit tvungna att prioritera om för att skapa
beredskap för denna förändrade verklighet, både på kort och lång sikt. Av vikt
fortsättningsvis är att Region Kronoberg som regional utvecklingsaktör har
flexibilitet och förmåga att agera snabbt för att minska pandemins akuta negativa
effekter på idrotts-, konst- och kulturlivet i Kronobergs län.
Det ekonomiska resultatet t o m augusti 2020 uppgick till +1 miljon kronor. Detta
beror till största del på att kostnader ännu inte upparbetats men på helår räknar
man med ett nollresultat.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Chefen sammanfattar
I tider av oro och kris behöver vi kulturen, kanske mer än någonsin. Samtidigt har de
restriktioner som under våren har införts för att begränsa smittspridning av corona
omöjliggjort stora delar av kultur- och idrotts-verksamheten i länet. Förbudet mot allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar har i praktiken inneburit näringsförbud för stora
delar av sektorn.
För kulturförvaltningen har våren inneburit en omläggning av verksamheten. Planen var att
revidera kulturplanen. Men med en nulägesbild i snabb förändring var detta varken möjligt eller
en prioriterad uppgift. Kulturnämnden beslutade istället om ett särskilt åtgärdspaket. Fokus har
därefter legat på omvärldsanalys, nationellt och interregionalt påverkansarbete samt ett aktivt
arbete med de parter som är en del av kultursamverkansmodellen.
De regionala kulturorganisationerna har genomfört stora insatser för att balansera upp sina
intäktsbortfall. Insatser har också gjorts för att ställa om verksamheten. Delar av kultur- och
idrottssektorerna har kunnat dra nytta av de nationella stödsystem som under våren har riktats
till näringslivet och dessa sektorer specifikt. Efter framgångsrikt nationellt påverkansarbete,
från bland andra Kronoberg, beslutade regeringen innan sommaren att även tilldela regionerna
extra medel via kultursamverkansmodellen.
Kultur- och idrott är områden som befinner sig i ett svårt läge och där den närmaste tidens
direktiv och eventuella nya krispaket kommer att vara avgörande för framtidens konst- och
kulturliv i Sverige. Krisen har gjort det tydligt att en vital kulturell infrastruktur är ett komplext
system som tar lång tid att bygga upp, men som snabbt kan raseras. Människors möjligheter att
möta konst och kultur i hela landet även i framtiden kommer att vara beroende av skeenden,
prioriteringar och insatser i närtid. Det blir en spännande höst!
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Verksamhetsberättelse
Verksamhetens organisation
Kulturnämndens förvaltning består just nu av en kulturstab om 2,7 tjänster, en bild och
formutvecklare om 0,8 samt en konsthandläggare om 0,75. Utöver detta delas vissa ledningsoch stödstrukturer med Regionala utvecklingsnämnden. Kulturteamet arbetar tillsammans med
kollegor inom näringsliv och samhällsbyggnad på enheten Hållbar tillväxt inom avdelningen
Regional utveckling. Regionala utvecklingsdirektören är Kulturnämndens ansvariga
tjänsteperson.

Händelser av väsentlig betydelse
Konsekvenser av Covid -19
Kultur- och idrottsområdet är hårt drabbat av pandemins effekter. Läget är allvarligt för både
den offentligt finansierade kulturen, det civila samhällets organisationer och småföretagen
inom de kulturella och kreativa näringarna. Kulturlivets strukturer ser olika ut i landets
regioner. I mindre regioner spelar offentligt finansierad kultur en avgörande roll och skapar
möjligheter även för det fria kulturlivet.
Enligt Svensk scenkonsts rapport Evenemangsnäring i fritt fall är den rådande krisen inte orsakad
av ändrade konsumtionsvanor eller aktörernas brist på lönsamhet. Intäktsbortfallet är istället
framförallt en konsekvens av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar. Förbudet har kritiserats för sin inkonsekventa konstruktion som har begränsat
vissa branscher men inte andra. Undantag för förbudet ses nu över.
Enligt Myndigheten för kulturanalys är kulturområdet den bransch som har den högsta
konkursandelen med anledning av pandemin. Problematiken handlar inte enbart om förbudet
mot allmänna sammankomster utan också att dessa småföretagare faller utanför de omfattande
stödpaket som riktats till näringslivet. Som små- och soloföretagare fångas de heller inte alltid
av varsel- och konkursstatistiken och många gånger faller de mellan stolarna i det
företagsfrämjande systemet, både på nationell, regional och kommunal nivå. En tredjedel av de
som är verksamma i den europeiska kultursektorn är egna företagare med bristande
socioekonomiskt skyddsnät. Motsvarande siffra för ekonomin som helhet är 14 procent.
Inom det civila samhället drabbas föreningar hårt av pandemin. Föreningar med anställd
personal och/eller lokalkostnader drabbas hårdast. Inom idrottsrörelsen drabbas både
breddföreningar och elitföreningar. Elitlicenser innebär hårda krav på en förenings ekonomi
men även för mindre föreningar innebär intäktsbortfall vid publika aktiviteter ett ansträngt
läge.
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Konsekvenser för verksamheter med driftsanslag från kulturnämnden
Region Kronoberg har en förvaltningsmodell på kulturområdet där kulturverksamheten
generellt ligger utanför förvaltningen. Det innebär att den regionala kulturplanen genomförs av
ett flertal externa kulturorganisationer, bolag och organisationer inom det civila samhället. En
stor del av kulturverksamheten bedrivs också i samverkan med andra; regioner och kommuner.
Coronavirusets utbrott påverkar verksamheter med regionala driftanslags möjlighet att
genomföra sina ordinarie uppdrag enligt plan. Verksamhet ställs in, skjuts upp eller anpassas
efter nya förutsättningar. Detta innebär ekonomiska utmaningar för både verksamheter och det
fria professionella kulturlivet likväl som invånarnas möjlighet att ta del av och själva utöva
kultur och idrott. Fler och fler digitala upplevelser lanseras för att möjliggöra ett utbud.
Kulturnämnden har beslutat om ett regionalt kulturpolitiskt åtgärdspaket med anledning av
Coronapandemin. Åtgärdspaketet innehåller åtta åtgärder som är styrande för förvaltningens
omställningsarbete och pekar ut riktningen för hanteringen av Coronapandemin.
Åtgärdspaketet följs upp vid varje kulturnämndssammanträde. Inför 2021 planeras delar av
åtgärdspaketet att införlivas i nämndens ordinarie verksamhetsplan.
Arbete med kunskapsinsamling och analys kring nuläget och coronapandemins konsekvenser
för idrotts- och kulturlivet i Kronobergs län på kort, medellång och lång sikt pågår
kontinuerligt. En utmaning 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. Verksamheter har drabbats
olika beroende på konstområde och uppdrag. Kulturorganisationer med producerande och
publik verksamhet har drabbats av omfattande intäktsbortfall medan verksamheter med
främjande uppdrag har klarat sig bättre.
När det gäller den samlade ekonomiska prognosen för Kronobergs del är nuläget för de
verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen att coronapandemin orsakar ett
intäktsbortfall omfattande cirka 14,4 miljoner kronor på helåret. De berörda
kulturorganisationerna hanterar detta intäktsbortfall genom att exempelvis dra nytta av
nationella krisstöd avseende minskade arbetsgivaravgifter eller hyresreduktion, inte tillsätta
vakanta tjänster eller minska produktionskostnaderna. Genom dessa aktiva åtgärder i
verksamheterna balanseras intäktsbortfallet till del och resultatet 2020 prognosticeras
sammanlagt till ca -1 miljon kronor. Det prognosticerade resultatet fluktuerar dock mellan –
1,7 miljoner kr till + 2,5 miljoner i olika organisationer.
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.
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Konsekvenser för kulturnämndens förvaltning
Region Kronoberg följer utvecklingen kring coronavirusets påverkan på kultur- och
idrottsområdet noga. Kulturstaben har ställt om sin verksamhet för att skapa beredskap inför
en ny verklighet, både på kort och lång sikt. Som regional utvecklingsaktör behöver Region
Kronoberg ha förmågan att agera snabbt för att minska pandemins akuta negativa effekter på
idrotts-, konst- och kulturlivet i Kronobergs län. Samtidigt behöver insatserna vara
välgrundade, riktade mot faktiska behov och samspela med både nationella insatser och andra
politikområden för att få god effekt. Kulturstaben arbetar nu parallellt med
omvärldsbevakning, påverkansarbete och kartläggning av nuläge och behov hos våra olika
intressenter. Ett omställningsstöd har tagits fram för att främja regionala kulturorganisationers
omställningsarbete med anledning av pandemin.

Måluppfyllelse
Region Kronoberg har utifrån visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län" formulerat fyra
övergripande långsiktiga mål:





Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet
Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
En effektiv verksamhet med hög kvalitet
En hållbar ekonomi i balans

Regionfullmäktige beslutar årligen om inriktningsmål inom perspektiven Invånare, Medarbetare,
Verksamhetsutveckling och Ekonomi. Inriktningsmålen har mätetal kopplade till sig för att
indikera om Region Kronoberg rör sig i riktning mot målen. Nedan följer en redovisning av
måluppfyllelsen för perioden.
Färgmarkering utifrån måluppfyllelse (% av målvärde) nedan:

Målet uppfyllt
Delvis tillfredsställande måluppfyllelse
Otillfredsställande måluppfyllelse
Trendpilen anger om förändringen sker i önskad riktning och en trendpil som pekar uppåt
avser att utvecklingen är positiv ur Region Kronobergs perspektiv.
Nedan följer en redovisning av måluppfyllelsen för perioden januari-augusti 2020 (utfallen i
tabellerna nedan jämför perioden januari-augusti respektive år om inget annat anges).

Kulturnämnd, Delårsrapport

6(17)

Invånare
Förtroendet för verksamheten ska vara högt
Lokalt anpassat mål

Den verksamhet som kulturnämnden ansvarar för genomförs huvudsakligen av verksamheter
med regionala driftsanslag. Detta ställer höga krav på kulturnämndens styrmodeller då det är de
som säkerställer att kulturnämndens medel används ändamålsenligt. Styrningen sker utifrån
principen om armlängds avstånd, en kulturpolitisk utgångspunkt som innebär att den politiska
nivån beslutar om mål och riktlinjer samt lägger fast ekonomiska ramar, men överlåter
konstnärliga och andra kvalitativa bedömningar till sakkunniga, i form av ämnesexperter och
konstnärliga ledare. Syftet med armlängds avstånd är att säkerställa konstens möjligheter att
uttrycka sig fritt, vilket är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.
Under 2019 har nya grundvillkor för regionala driftsanslag tagits fram för att tydliggöra
relationen mellan verksamheter med regionala driftsanslag och Region Kronoberg.
Grundvillkoren implementeras under 2020. 2020 prioriteras även särskilt styrningen av
Kulturparken Småland, Det fria ordets hus, Ljungbergmuseet och Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg. Arbetet sker inom ramen för handlingsplanerna under målet Skapa
förutsättningar för ett kulturliv med bredd och spets.
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Kommentar
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.

Spridning av aktiviteter
inom
kultursamverkansmodellen
och studieförbunden, Andel
aktiviteter utanför Växjö
kommun (%)

51 %

55 %

53 %

53 %

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.
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Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Kommentar
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
utanför Växjö kommun har målet
minskat till 53 % under 2019
eftersom en högre andel
Kronobergare nu bor i Växjö
kommun.

Handlingsplaner
Kultur i hela Kronoberg

Uppföljning
Arbetet med att utveckla nya metoder för ökad
tillgänglighet och ökat deltagande i kulturlivet pågår enligt
plan och genomförs bland annat i form av
utvecklingsprojektet medborgarscenen på Regionteatern
Blekinge Kronoberg. Under perioden har år 2
slutredovisats till Kulturrådet och ansökan för år 3, det sista
året i projektet, har beviljats nya utvecklingsmedel.
Samverkan med Linnéuniversitetet kring följeforskning
under sista året har fördjupats.
Scensommar Kronoberg har under perioden genomförts
tillsammans med Region Kronoberg och samtliga åtta
kommuner, med syftet att sprida högkvalitativ scenkonst på
okonventionella platser över hela Kronoberg. Med
anledning av coronaviruset ställdes produktionen om och
det redan bokade programmet för barn och familj
genomfördes i stället utomhus förlagt hos fritids och
förskola i de olika kommunerna. För att lyfta de platser och
föreningar som Scensommar brukar besöka och
samarbeta med, producerades ett antal filmer som
distribuerades via sociala kanaler.
Kommunala och regionala tjänstepersoner med
kulturansvar har under perioden genomfört två
nätverksmöten. Vid ett möte bjöds även
kulturorganisationer in med syfte att tänka strategiskt,
använda befintliga strukturer och planera hållbart
tillsammans, något som är extra angeläget i ett nuläge där
kulturlivet är hårt pressat av coronaviruset.
Arbetet med att ta fram en plan för kultur i vården fortgår.
Flera av pilotprojekten har pausats med anledning av
coronaviruset.

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Lokalt anpassat mål

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

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

Antal gemensamma
verksamheter och projekt
inom Regionsamverkan
Sydsveriges geografi

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

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

9

10

13

201 469

199 886

197 519

Indikatorn följs upp på helår.

Ökad internationalisering
Berättarnätet Kronoberg utland (antal aktiviteter)

56

24

4

Indikatorn följs upp en gång
årligen i april/maj.

Ökad internationalisering
Berättarnätet Kronoberg - i
Sverige (antal aktiviteter)

74

51

18

Indikatorn följs upp en gång
årligen i april/maj.

29 331

22 299

28 923

Indikatorn följs upp en gång
årligen i april/maj.

7%

2%

2%

Indikatorn följs upp en gång
årligen, i april/maj.

Professionella
kulturskapares villkor - det
fria ordet (antal verksamma
i länet)

45

45

50

Invånares läsvanor (utlån
på bibliotek, andel av riket)

100,6 %

98,3 %

100,2 %

Befolkningen ska öka

Ökat deltagande i
Berättarnätet Kronobergs
verksamhet (antal
besökare)
Det fria ordets hus som
regional resurs (andel
aktiviteter utanför Växjö
kommun)

Ökad samverkan på bildoch formområdet (antal
samarbeten)

Professionella
kulturskapares villkor - bild
och form (antal verksamma
i länet)
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Denna indikator följs upp en gång
årligen.
Indikatorn följs upp en gång
årligen, i april/maj.

3

5

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

16

13

Denna indikator följs upp en gång
årligen.

9(17)

Geografisk spridning av
konstpedagogik för barn
och unga (andel aktiviteter
utanför Ljungby kommun)

0%

51 %

Handlingsplaner
Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige

23 %

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.

Uppföljning
Med anledning av coronapandemin skrev
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott en
debattartikel riktad till kulturminister Amanda Lind kring
utmaningarna för kulturlivet i regionerna och behovet av att
utveckla kultursamverkansmodellen. Ansvariga
förtroendevalda förberedde sig även gemensamt inför två
extrainsatta möten med kulturministern.
För att realisera det kulturpolitiska positionspapperet sker
kulturpolitiskt påverkansarbete och aktivering av
beredningsgrupper inom olika konstområden.
Beredningsgrupper finns inom professionell dans, bild och
form, filmkulturell verksamhet, bibliotek och kulturella och
kreativa näringar.
Sedan ett år tillbaka drivs ett gemensamt
utvecklingsprojekt med medfinansiering från kulturrådet för
att utveckla arbetet i beredningsgrupperna. År ett innebar
projektet dansföreställningen ”Djurens karneval” och
insatser på bild- och formområdet. Med anledning av
utbrottet av coronaviruset covid-19 ställdes delar av turnén
av Djurens karneval in. Turnén planeras att återupptas
2021. Kulturrådet har beviljat 1,8 miljoner till år två i
projektet som innebär utvecklingsarbete inom bild och
form, filmkultur samt professionell dans.
Den sydsvenska filmutredningen har färdigställts.
Utredningen presenterades på Carl Filmpolitik den 24
augusti i Karlskrona och digitalt. Nästa steg är nu att
ansvariga förtroendevalda beslutar huruvida man vill gå
vidare med en interregional filmstrategi eller ej. Beslut tas i
december i Regionsamverkan Sydsveriges styrelse och
föregås av att samtliga kultur- och näringslivssansvariga
nämnder i regionerna uttalar sig.
Ett gemensamt utskottsmöte har hållits mellan
kulturutskottet och regionala utvecklingsutskottet i syfte att
diskutera gemensamma frågor och möjliga samarbeten.
Kulturutskottet har även antagit en kommunikationsplan
med syfte att tydliggöra arbetet kring nationellt
påverkansarbete. Ett välbesökt mingel på Folk och kultur
samt ett seminarium kring arbete med kulturella och
kreativa näringar har också genomförts.

Kulturnämnd, Delårsrapport
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En internationell arena för muntligt berättande

Med anledning av coronaviruset covid-19 har möjligheterna
att arbeta internationellt varit fortsatt begränsade. Perioden
har präglats av inställda och uppskjutna arrangemang men
också av omställningsarbete till digital- och
utomhusverksamhet. Projektet Kronoberg utvecklar en
internationell arena för muntligt berättande beviljades
under perioden statliga medel samt kommunal och regional
medfinansiering för projektets tredje och avslutande år.
Planering av en slutkonferens för projektet har påbörjats.

Det fria ordet i Kronoberg

Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs arbete med
handlingsplanen för litteraturfrämjande pågår. Utbrottet av
coronaviruset covid-19 har inneburit att publika aktiviteter
begränsas under perioden men också att nya insatser
initieras.
I mars månad startade den digitala
marknadsföringskampanjen #stöttadinlokalaförfattare för
att synliggöra regionala författare, förlag och bokhandlare.
Skriv i coronans tid, en skrivartävling för regionala
författare utlystes även i mars. Inom samarbetsorganet
Regionsamverkan Sydsverige har ett
talangutvecklingsprogram för litteratur vid namn Skrivyta
syd utvecklats. Projektet har beviljats medel från
Kulturrådet.
Arbetet med revidering av Växjö kommuns och Region
Kronobergs gemensamma överenskommelse avseende
Det fria ordets hus har inte kommit igång enligt plan. Dialog
förs med Växjö kommun kring detta och avsikterna
kommer att diskuteras politiskt vid kommande
presidieöverläggning. Under perioden har verksamheten
samlokaliserats med Växjö konsthall.

En starkare infrastruktur för bild och form

Residensutveckling inom projektet Stationssamhällen löper
på med tre anlitade konstnärer. Genomförandet påverkas
av corona och projekttiden har därför blivit fördröjd.
Projektet planeras avslutas hösten 2021.
Regionsamverkan Sydsveriges beredningsgrupp för bild
och form arbetar med insatser för att främja konstkritik och
residens i Sydsverige. 16 konstkritiker har under
sommaren producerat essäer och poddar som publiceras i
oktober. En utredning om en digital plattform för
samverkan mellan residens i Sydsverige har genomförts
under sommaren och presenteras i september.
Arbetet med aktualisering av Kulturparken Smålands
styrdokument pausades med anledning av processen kring
Växjö konsthall, men har under perioden återupptagits
igen.
Aktualisering av överenskommelse med Ljungbergmuseet
är pausad 2020 med anledning av Covid-19.

Medarbetare
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Sjukfrånvaron

0,4 %

0%

0,3 %

1%

83,6

78

78

Mäts endast på helår.

Personalomsättning

4

4

4

Mäts endast på helår.

Nyttjande av
friskvårdsbidrag

66

41

60

Mäts endast på helår.

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

Uppföljning
Kulturstabens arbetssituation är fortsatt, i hög grad,
påverkad av coronasituationen. Det planerade arbetet har i
flera delar fått ställas om för att hantera nya förutsättningar
och dess omfattande konsekvenser för kulturområdet.
Regionfullmäktige har fattat beslut om att förlänga
nuvarande kulturplan med ett år och kulturnämnden har
justerat tidplanen för revideringsprocessen för densamma.
För att balansera ledningsresurserna har
verksamhetschefen för Hållbar tillväxt avlastat den
regionala utvecklingsdirektören i beredning av ärenden till
Kulturnämnden samt deltagit vid dialogmöten för regionala
kulturchefer med anledning av pandemins konsekvenser.
Detta är en insats som också handlar om att skapa balans i
ledningsresurserna för hela förvaltningen.
Kulturteamets tillgång till stödresurser har stärkts genom
att verksamhetscontroller på Verksamhetsstöd numera har
utbildats för att kunna jobba med bl.a uppföljningsarbete i
Kulturdatabasen. Insatsen med att stärka stödfunktionerna
till kulturteamet är ett exempel på hur det löpande arbetet
med att säkerställa att resurser i relation till uppdrag är rätt
balanserat. Under perioden har en förstärkning med extra
timmar inom konstinventeringen genomförts.

Vi ska stärka arbetet med det systematiska
arbetsmiljöarbetet

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetar
förvaltningen vidare med den handlingsplan som bl.a. är
framtagen utifrån medarbetarenkäten och den
gemensamma planen för arbetsmiljöåtgärder på regional
utveckling. Vidare skulle ett introduktionspaket för
nyanställda tas fram vilket ännu inte har påbörjats.
Bedömning kring risk för avvikelse har sin grund i att
Covid-19 pandemin påverkat såväl verksamhet som
stödfunktioner i hög utsträckning, särskilt HR funktionen.
Prioriteringar kopplat till att hantera mer
verksamhetskritiska händelser kring personal och
omställning till digitalt arbete har gjort att planerat
utvecklingsarbete fått stå tillbaka.

Processutveckling och produktion
Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Handlingsplaner
Revidering av Regional kulturplan för Kronobergs
län

Kulturnämnd, Delårsrapport

Uppföljning
Under hösten 2019 och våren 2020 har kulturnämnden
arbetat med revidering inför ny kulturplaneperiod 2021–
2024. Revideringsprocessen har genomförts enligt plan,
men coronapandemin och dess omfattande konsekvenser
för kulturområdet skapar behov av ett förnyat
kunskapsläge som kan ligga till grund för strategiska och
långsiktiga kulturpolitiska prioriteringar i den kommande
kulturplanen. Kulturnämnden har justerat tidsplanen för
revideringsprocessen samt rekommenderat
regionfullmäktige att förlänga nuvarande kulturplan med ett
år. Den omvärldsbevakning och nulägesanalys som
genomförs inom det kulturpolitiska åtgärdspaket med
anledning av Coronapandemin som kulturnämnden
beslutat om utgör en central del av revideringsprocessen.
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Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Lokalt anpassat mål

Kulturnämnden har beslutat att alla verksamheter med regionala driftsanslag ska bidra till att
minska klimatpåverkan och ha beredskap för ett föränderligt klimat.
Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten
Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Antal inventerade konstverk

6 144

4 048

0

6 500

Handlingsplaner

Kommentar
Se text i handlingsplan.

Uppföljning
Arbetet med inventering av regionens konstsamling är i
stort slutförd. 6144 verk har identifierats under
inventeringen. På grund av COVID-19 har vissa
verksamheter under våren avböjt besök från inventerare.
Dessa verksamheter kommer inventeras så snart läget
tillåter. Det insamlade materialet förs nu över till det nya
dataregister konsthanteringen framöver ska använda.
Överföringsprocessen är beräknad att vara klar vid
årsskiftet 20/21.
Nya rutiner och avtal kring konsthandläggningen är under
framtagande. Rutinerna syftar till att säkerställa ett hållbart
arbetssätt och minska risken för flyttad konst. Den
kommunikationsplan som planeras har skjutits framåt på
grund av tidsbrist och arbetet med den kommer återupptas
under nästa år. Tills vidare har punktinsatser gjorts för att
avhjälpa de mest akuta kommunikationsproblem som
funnits, bl.a. har intranätssidan för konsthantering
uppdaterats med mer och tydligare information och
Regionservice, Drift och Flyttadministration har getts
tydligare information om hur de ska hantera konst kopplat
till sina arbetsuppgifter (t.ex. tillvägagångssätt för retur av
konst vid verksamhetsflytt).
I dagsläget har inget mer arbete inför byggnation av nytt
akutsjukhus gjorts, då projektet är i en så pass tidig fas.
Arbetet med konsten för nytt akutsjukhus återupptas efter
årsskiftet 20/21.

Konsthandläggning

Ekonomi
Ekonomiskt har verksamheten löpt på enligt plan och visar ett mindre överskott. Kostnaderna
har inte upparbetats på förvaltningen och anledningen till den negativa differensen på
utvecklingsmedel är att periodisering inte är gjord på helår.
Budgeterade heltidstjänster inom kulturnämndens uppdrag är 4,5.
En hållbar ekonomi i balans
Mätetal
Uppräkning av statliga
medel i nivå med regional
uppräkning
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Utfall
2020

1,6 %

Utfall
2019

1,1 %

Utfall
2018

1,55 %

Mål 2020

1,2 %

Kommentar
Denna indikator följs upp en gång
årligen, i februari. Den statliga
uppräkningen är 2020 högre än
den regionala.
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Handlingsplaner
Dialog med statlig nivå avseende utveckling av
kultursamverkansmodellen

Uppföljning
Kultur- och idrottsområdet har drabbats hårt i pandemins
kölvatten och en stor del av dialogen med statlig nivå har
under året handlat om hur infrastrukturen för områdena
säkerställs. En del i detta har handlat om nationella
stödpaket. Delar av kulturlivet har kunnat dra nytta av de
nationella stödsystem som under våren har riktats till
näringslivet (omställningsstöd, korttidspermitteringar med
mera), även om det riktats kritik mot att stöden generellt
inte är anpassade efter småföretagens villkor. Utöver
dessa har även ett antal stöd av idrotts- och kulturpolitisk
karaktär lanserats av regeringen och stödpartierna och
fördelats under sommaren.
Den första lanserade miljarden till kultur- och idrottssektorn
har fördelats, framförallt av Riksidrottsförbundet och
Kulturrådet, men även av Filminstitutet,
Konstnärsnämnden och Författarförbundet. En låg andel
av medlen till kultur har kommit Kronoberg till del medan
Stockholm överlag gynnades i fördelningen. I Kulturrådets
fördelning fick exempelvis Stockholms län 50,5 kr/invånare
och Kronoberg 8,7 kr/invånare.
Ytterligare ett nationellt krispaket omfattande 319 miljoner
till statliga kulturinstitutioner lanserades 8 maj, och berörde
29 statliga kulturinstitutioner varav 20 i Stockholms län.
Efter framgångsrikt nationellt påverkansarbete, där bland
andra Kronoberg och Sydsverige var drivande, beslutade
regeringen och samarbetspartierna före sommaren att
även tillgodose regionala behov genom att tilldela
regionerna 150 miljoner kronor via
kultursamverkansmodellen för att kompensera för
pandemins effekter. Region Kronoberg har tilldelats 4,2
miljoner kronor att fördela till verksamheter med
statsbidrag.
Besked kom den 5 september om ytterligare 1 miljard till
idrottsrörelsen. Den 9 september kom besked om
ytterligare 3,4 miljarder till kulturområdet under de
kommande åren, bland annat genom förstärkningar av
kultursamverkansmodellen. Det är fortfarande oklart hur
dessa satsningar ska fördelas. Samma dag kom ett
stödpaket riktat till egenföretagare. Den 10 september kom
besked om stöd till föreningslivets samlingslokaler och
barn- och ungdomsorganisationer. Utöver det har
undantag till restriktionerna inom ordningslagen föreslagits
av kulturministern och inrikesministern och utreds vidare.
Dialog har även förts med statlig nivå gällande
kultursamverkansmodellens utveckling på Folk och Kultur.
Kulturrådets styrelse har tagit fram nya prioriteringar vid
anslagsfördelning där interregionala samarbeten premieras
med anledning av den utveckling som sker ibland annat
Sydsverige. Årets samverkanskonferens har genomförts
digitalt och fokuserade på uppstart efter Corona samt på
behovet av att tydliggöra roller. Dels mellan kommun,
region och stat men även mellan politikområden. Dialog
med Sveriges kommuner och regioner (SKR) har
intensifierats med anledning av pandemin och har
genomförts varje vecka under våren.
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Uppdrag
Progn
os
helår

Perspektiv

Uppdrag

Uppföljning

Processutveckling och
produktion

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

Uppdraget genomförs inom ramen för
revideringen av den regionala kulturplanen.
Revideringen är förlängd att omfatta även 2021
men uppdraget bedöms färdigställas under
2020.

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

Uppdraget genomförs inom ramen för
revideringen av den regionala kulturplanen
samt i samarbete med Växjö kommun och
Region Blekinge. Uppdraget har under
perioden framförallt avsett det gemensamma
bolaget Regionteatern Blekinge Kronoberg och
flera ägarsamråd har genomförts.

Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Utfall jan-aug 2020

Utfall jan-aug 2019

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

0.4

0,4

0

0

0

0

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd
Utfall jan-aug 2020

Utfall jan-aug 2019

Totalt

1 -14 dgr

>14 dgr

Totalt

1 -14 dgr

>14 dgr

0,3

0,3

0

0

0

0

Överenskommen- och faktisk sysselsättningsgrad
Aug 2020

Aug 2019

Aug 2018

Över.
ssg

Fakt.
ssg

Över.
ssg

Fakt.
ssg

Över.
ssg

Fakt.
ssg

85

67

83,3

58,3

87,5

81,3

Under perioden har verksamheten haft 4,25 heltidstjänster, men på grund av sjukdom,
föräldraledighet eller annan ledighet har avdelningen erhållit arbete motsvarande 3,35
heltidstjänster.
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Framåtblick
Kultur och idrottsområdena har en fortsatt svår situation. Intäktsbortfallen på grund av
pandemin kommer att ta lång tid för verksamheter att hantera. Vissa verksamheter kommer att
gå i konkurs och andra kommer behöva begränsa sin verksamhet eller höja priset för kultureller idrott. Vissa konstområden får ökade kostnader när den publika verksamheten återupptas
nu. På grund av begränsningar i publik kommer intäkterna inte kunna följa kostnaderna. Det är
fortsatt oklart hur publikens beteendemönster påverkas av krisen och huruvida publiken är
bekväm med att gå på evenemang även om de följer Folkhälsomyndighetens restriktioner.
En annan framtida utmaning är kompetensförsörjningen på området när företag går i konkurs
och andra verksamheter behöver säga upp personal av ekonomiska skäl.
De ekonomiska förutsättningarna på kommunal och regional nivå påverkar i hög utsträckning
den offentligt finansierade kulturen och det civila samhällets organisationer. Då Kronobergs
län är litet påverkar detta i sin tur förutsättningarna för det fria kulturlivet. Statsbidrag till
regional kulturverksamhet är dessutom tätt sammanlänkat med de regionala kulturbudgetarna.
Om regionerna ökar budgeten till kultur ökar även staten, om regionerna bibehåller samma
nivå som föregående år bibehåller även staten nivån och om regionerna minskar så minskar
staten. Detta innebär att kulturlivet i en region med ansträngd ekonomi blir dubbelt bestraffad.
Den konstnärliga friheten och kulturens egenvärde är förutsättningar för ett demokratiskt
samhälle. I ett demokratiskt samhälle främjas ett levande och oberoende kulturliv. Den
professionella konsten ges utrymme att både möjliggöra konstnärliga upplevelser och vara
bärare av samhällskritik. På liknande sätt är det civila samhället är viktig del av demokratin som
bidrar till delaktighet, samhällsutveckling och välfärd. Pandemin innebär således även ett
potentiellt demokratiproblem. Människors möjlighet att göra sin röst hörd och att delta aktivt i
samhället riskerar att begränsas.
Kultur- och idrottsområdet befinner sig i ett svårt läge och den närmaste tidens utformande av
tillkännagivna och eventuella nya krispaket kommer att vara avgörande för framtidens konstoch kulturliv i Sverige. En vital kulturell infrastruktur är ett komplext system som tar lång tid
att bygga upp, men som snabbt kan raseras. Människors möjligheter att möta konst och kultur
med både bredd och spets i hela landet även i framtiden kommer i hög utsträckning att vara
beroende av de prioriteringar och insatser som görs i närtid.

Kulturnämnd, Delårsrapport

16(17)

Driftsredovisning
Resultatuppföljning
Resultatuppföljning Kulturnämnd

Resultaträkning
exkl proj

Ackumulerat 2020

(tkr)

Utfall Ack

Budget Ack

Förvaltning

-2 951

Driftstöd o
utvecklingsmedel
Totalsumma

Rullande

Årsbudget

Prognos

Differens

12 mån

2020

Budgetavv.

-3 462

512

-5 188

-5 467

-38 813

-39 336

523

-57 738

-59 000

-41 764

-42 798

1 034

-62 926

-64 467

0,0

Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans
Kulturnämndens förvaltningsmodell med ett flertal externa kulturorganisationer, bolag och
organisationer inom det civila samhället innebär att pandemins ekonomiska konsekvenser
drabbar utanför nämndens rambudget. På så vis visar kulturnämnden fortsatt en ekonomi i
balans trots den ekonomiska kris som pågår inom nämndens ansvarsområden och hos de
organisationer som får driftsanslag från kulturnämnden.

Kulturnämnd, Delårsrapport
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Uppföljning av
internkontrollplan för
kulturnämnden 2020

8
19RGK1385

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK1385
Handläggare: Mattias Neuman,
Datum: 2020-09-09

Kulturnämnden

Uppföljning av internkontrollplan för kulturnämnden
2020
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan för
Kulturnämnden 2020.
Sammanfattning
Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med
anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar
upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma,
senast i december 2020.
Internkontrollplanen för Kulturnämnden 2020 har följts upp med för året
beslutade kontrollmoment.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Uppföljning av internkontrollplan för kulturnämnden 2020
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Internkontrollplan 2020
Kulturnämnden

Internkontrollplan 2020
Riskanalys och riskbedömning ligger till grund för identifieringen av de kontrollmoment som ska ingå i den interna kontrollplanen. Efter genomförd
riskbedömning är det de risker med riskvärde 9-16 som hanteras i IK-plan.

Mål, lagar och
andra
styrdokument
som styr
verksamheten
och på
genomförd
riskanalys

Kontrollmoment

Riskbedömning

(Utifrån risk/svarar på
risk)

(riskvärde 9-16 från
riskanalysen)

Mätbar
kontrollmetod
(metod, omfattning och
frekvens)

Kontrollansvarig
samt till vem
rapportering ska
ske

Resultat uppföljning
(Är kontroll-momentet uppfyllt, Ja/Nej)

Regional
Utvecklingsdirektör
och
verksamhetschefer.

Avvikelser i relation till
verksamhetsplaneringen har
präglat våren och sommaren med
anledning av Covid-19. Detta har
krävt en regelbunden dialog om
resurssättningen för olika
uppdrag.

1 Medborgare/patient

2 Medarbetare
Oplanerade
vakanser eller
frånvaro.

Om nyckelpersoner
försvinner finns ej
resurser för att
ersätta med kort
varsel. Ex.
projektledare och
processansvariga.
Risk att uppdrag
och insatser inte
kan genomföras
enligt uppsatta mål
och

9

Inför delår går
ledningsgruppen
igenom balansen i
styrkortet utifrån
planerad
verksamhetsplan,
resurs kontra uppdrag.
I VP 2020 under
medarbetarperspektivet
för Kulturnämnden,
har nämnden beslutat

Ledningsgruppen har inom
ramen för ordinarie
mötesstruktur kontinuerligt
hanterat utvecklingen av och
konsekvenserna kring

Avvikelse
(Fylls i vid Nej
i Resultat
uppföljning)
Beskriv
orsaken till att
uppföljningen
inte
genomförts

REGION KRONOBERG

verksamhetsplaner.

om en handlingsplan
för att minska
sårbarheten vid
eventuella vakanser
eller förändringar i
personalgruppen.

Coronapandemin.
Ledningen har vid dessa möten
gått igenom resursläget på
respektive avdelning.
Cheferna har också styrt om
resurser över avdelningsgränserna
för att klara verksamhetskritiska
arbetsuppgifter om någon
medarbetare haft en längre
frånvaro, eller om arbetsbördan
ökat inom något arbetsområde.
Alla avdelningar har också
upprättat ett särskilt dokument
där man listat verksamhetskritiska
områden vid vakanser eller
frånvaro, och utsett ersättare om
ordinarie medarbetare är borta.
Motsvarande lista kring vem som
ersätter vem vid frånvaro är
upprättad för cheferna.

Utöver att följa
resurssättningen i
relation till VP vid
delår ansvarar
verksamhetschef för
att signalera om vakans
eller längre frånvaro
uppstår.

Uppdrag för
konstnärlig
gestaltning vid
beslut om nytill- och
ombyggnation.

Förvaltningen
saknar beredskap
för att hantera
uppdrag kring
enprocentregeln,
både vad gäller

9

Löpande dialog med
Regional
politiken om eventuella utvecklingsdirektör
inkommande uppdrag
kring konstnärlig
gestaltning.
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Frågan är inte löst så risken
kvarstår. Regional
utvecklingsdirektör kommer att
lyfta frågan vidare till
regionledningen den 14
december. Frågan är särskilt akut

REGION KRONOBERG

personal och
resurser.

att hantera med anledning av de
omfattande nybyggnationer som
planeras.

3 Verksamhetsutveckling
Bolagsstyrning

Risk för bristfällig
styrning av bolag
som verktyg för
genomförande av
styrdokument. Att
bolagen inte
används som
strategisk resurs i
genomförandet av
Region Kronbergs
mål.

9

Genomfört
strukturerat
verksamhetssamtal
1 gång/år

Regional
Utvecklingsdirektör

Strukturerade verksamhetssamtal
har genomförts enligt plan.
Under året har det i
verksamhetssamtalen bl.a. lyfts
hur bolagen arbetar med
hållbarhetsfrågor. Detta uppdrag
har tillkommit som följd av
Regionfullmäktiges antagna
Hållbarhetsprogram (antaget i RF
juni 2019).
Under året pågår ett
utvecklingsarbete i samarbete
mellan regionkansliet och
Regional utveckling för att stärka
bolagsstyrningen och
verksamhetsuppföljningen.
Utvecklingsarbetet tar sin
utgångspunkt i de olika roller
nämnd och styrelse har.
Nämnden kallar till bolagsmöte
utifrån
verksamhetsutvecklingsperspektiv
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och Styrelsen kallar utifrån
uppsiktsplikten.

4 Ekonomi
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REGION KRONOBERG

Område

Huvudområde/
delområde/aktivitet
Id

Beskrivning

Risk

Negativ händelse.
Vad kan inträffa?
Risk-id

Konsekvens
(1-4)

Sannolikhet
(1-4)

Riskvärde

Bakomliggande
orsaker

Riskbeskrivning

Styrdokument
Region
Kronoberg

Risk för att
ärenden inte
hanteras enligt
Region
Kronobergs
styrdokument.

2

3

6

Delegationsor
dning

Risk för att beslut 3
fattas utan stöd i
delegationsordning
. Risk att beslut
inte gäller för att
de fattas utan stöd
i
delegationsordning
en. Risk att
nämnden inte kan
följa hur beslut

2

6

Bristande
information om
gällande
delegationsordni
ng.
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Konsekvens

Åtgärdsförslag

Felaktigheter i
ärenden,
ärenden som
missas eller
hamnar fel.

Insatser i
Regionstyrelsen
s riskanalys för
att förtydliga
ärendens gång
och hemvist.
Dialog RUD
och
kanslidirektör
kring ärenden
som kan röra
KN och RS.

Se
riskbeskrivnin
g.

Information
om gällande
delegationsordn
ing till berörda.

Möjlig effekt Åtgärder för
om risk
att
aktualiseras? reducera/elim
inera risken.

Kommentar
Tidsplan,
ansvar etc.

Ansvar
Regional
utvecklingsdir
ektör och
verksamhetsc
hefer. Lyfts
återkommand
e vid
revidering av
gällande
delegationsor

REGION KRONOBERG

fattas på
delegation.
Inköp av
varor och
tjänster

Konstinköp

Risk för att inköp
görs utan
upphandling. Risk
att vi bryter mot
LOU.

dning.
3

1

3

Risk för att Region 3
Kronobergs
konstinköp ej
hanteras i enlighet
med Region
Kronobergs
styrdokument.

2

6

Bristande
information om
krav på
efterlevnad av
LOU.

Se
riskbeskrivnin
g.

Återkommande
information om
krav och
rutiner vid
inköp av varor
och tjänster.

Ansvar
Regional
utvecklingsdir
ektör och
verksamhetsc
hefer.

Implementerin
g av nytt
konsthanterings
system.
Utveckling av
rutiner enl
handlingsplan i
VP. Till IKplan.
Till IK-plan

Bolagsstyrnin
g

Risk för bristfällig
styrning av bolag
som verktyg för
genomförande av
styrdokument.
Risk att bolagen
inte används i linje
med politikens
syfte och mål.

3

3

9

Ekonomi och
uppföljning

Risk för att
regionalt driftstöd

3

2

6

Bristande rutiner
för ägarstyrning
såsom
framtagande av
ägardirektiv och
verksamhetssamt
al.
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Se
riskbeskrivnin
g.

Översyn av
styrkedjan kring
bolagen.
Genomförs i
dialog med
regionens
kanslidirektör.

Regionalt
driftstöd och

Rutiner och
kontrollmomen

Ansvarig
Regional
utvecklingsdir
ektör.

REGION KRONOBERG

och statsbidrag
betalas ut till
kulturorganisation
er i
kultursamverkans
modellen utan
tillräckligt underlag
Driftstöd

Risk för att
regionalt driftstöd
till studieförbund
inte fördelas och
utbetalas i enlighet
med regionalt
bidragssystem

statsbidrag
används i
felaktigt syfte.

2

3

6

t finns, t.ex.
årlig
redovisning via
Kulturdatabase
n samt årliga
verksamhetssa
mtal.

Felaktigheter i Rutiner och
utbetalningar kontrollmomen
påverkar
t finns.
externa
aktörer
negativt.
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Kompetensfö
rsörjning och
balans i
styrkortet

Om
3
nyckelpersoner
försvinner finns ej
resurser för att
ersätta med kort
varsel. Ex
projektledare och
processansvariga.
Risk att uppdrag
och insatser inte
kan genomföras
enligt uppsatta mål
och
verksamhetsplaner
. Risk att
tillkommande
uppdrag inte
resurssätts för
genomförande.
Förvaltningen
saknar beredskap
för att hantera
uppdrag kring
enprocentregeln,
både vad gäller
personal och
resurser.

3

9

Regional
utveckling har en
bred portfölj där
många uppdrag
bärs av endast en
person. Detta
skapar sårbarhet
och
kompetenstapp
vid vakanser,
sjukdom eller
annan ledighet.
Om
tillkommande
uppdrag inte
resurssätts rätt
riskerar detta
påverka både
resultat och
personalens
arbetsmiljö.
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Se
riskbeskrivnin
g.

Tillse att vi har
en god balans
mellan uppdrag
och resurs.
Detta för att
säkerställa både
leverans i
uppdragen och
en god
arbetsmiljö,
och undvika
sjukfrånvaro
eller
uppsägningar. I
den mån det är
möjligt att
sprida kunskap
mellan
medarbetare
för att skapa en
fungerande
back-up.

REGION KRONOBERG

Uppdrag för
konstnärlig
gestaltning vid
beslut om nytill- och
ombyggnation

Förvaltningen
saknar beredskap
för att hantera
uppdrag kring
enprocentregeln,
både vad gäller
personal och
resurser.

3

3

9

Utifrån de beslut
som fattas kring
ny- till och
ombyggnad
behöver
tillämpningen av
enprocentsregeln
för konstnärlig
gestaltning
hanteras. Dessa
uppdrag kan bli
mycket
omfattande om
byggnadsprojekt
en är av större
art.

Riskanalys Kulturnämnden 2020
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Löpande dialog
med politiken
om eventuella
inkommande
uppdrag kring
konstnärlig
gestaltning.

Sammanträdesplan för
kulturnämnden 2021

9
20RGK140

Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK140
Handläggare: Patrik Littorin,
Datum: 2020-09-14

Kulturnämnden

Sammanträdesplan för kulturnämnden 2021
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden fastställer sammanträdesplan för 2021
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i §63/2020 fastställt sammanträdesplan för Region
Kronobergs politiska organisation för 2021. Med anledning av detta föreslås
följande datum för kulturnämnden presidiemöten 2021 (kulturnämndens
sammanträdesdatum inom parentes):
4 februari (12 februari)
21 april (29 april)
3 juni (11 juni)
30 september (8 oktober)
19 december (17 december)

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Sammanträdesplan för Region Kronoberg 2021
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Region Kronoberg årsplan och sammanträdesdagar 2021
JAN

FEB

Regionfullmäktige (RF)
Regionstyrelsen (RS)

26

Regionstyrelsens AU
(RSAU)

12

16

MAR

APR

17

28

2

13

30

2

Regionstyrelsens PU

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

8

27

24

24

21

12

9

11, 25

10

7

5

2, 30

18

17

15-16
19

1

19

DEC

14

7

(RSPU)

Hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN)

27

17

24

18

23

Hälso- och
sjukvårdsnämndens AU

20

10 (em)

16

12

17

11

18

15

6

10

16

5

24

15

Regional utvecklingsnämnd
(RUN)
Trafiknämnden (TN)

10

16

Kulturnämnden (KN)

12

29

Patientnämnden (PAN)

18

Folkhälsoberedningen (FHB)

29

Regiondagar
Kommunalt forum RS/KS

25

6

17

22

10

16

6

19

16

7

18

15

30

11

8

17

25

6

23

11

26

21

24

26

21

9

10

12

2

Organisationsutskottet (OU)

1

1

14-15
5

7

Företrädarskap för
kulturnämnden 2020-2022
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK840
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg,
Datum: 2020-09-10

Kulturnämnden

Företrädarskap för kulturnämnden 2020-2022

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden utser representanter att företräda kulturnämnden och
Region Kronoberg under hela mandatperioden enligt tjänsteskrivelse

Sammanfattning
En årscykel med återkommande forum där representation från Region
Kronobergs kulturnämnd krävs har tagits fram. I årscykeln ingår regional dialog
med kultur- och demokratiminister, Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott,
Sydostkultur, dialog med regionala kulturorganisationer, presidieöverläggningar
med Växjö kommun och Ljungby kommun samt medverkan i referensgrupp för
kulturutmärkelser.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Tjänsteskrivelse Företrädarskap för kulturnämnden 2020-2022
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg 20192022
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK840
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg,
Datum: 2020-09-10

Företrädarskap för kulturnämnden 2020-2022
Ärende
En årscykel med återkommande forum där representation från Region
Kronobergs kulturnämnd krävs har tagits fram. I årscykeln ingår regional dialog
med kultur- och demokratiminister, Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott,
Sydostkultur, dialog med regionala kulturorganisationer, presidieöverläggningar
med Växjö kommun och Ljungby kommun samt medverkan i referensgrupp för
kulturutmärkelser.
Genomförande
Nedan listas återkommande forum som är aktuella under hela mandatperioden
och där representation från Region Kronoberg krävs.
Regional dialog med kultur- och demokratiminister

Kulturdepartemetet bjuder årligen in regionala förtroendevalda med kulturansvar
till regionala dialoger. Dialogerna utgör idag det enda formaliserade forumet för
samtal om kultursamverkansmodellen på politisk nivå. Kontakten med
Kulturrådet, som är samordnande myndighet på nationell nivå, sker i huvudsak på
tjänstemannanivå. I flera av de utredningar som gjorts av
kultursamverkansmodellen lyfts behovet av att intensifiera dialogen mellan
ansvarig minister och regionernas kulturpolitiker för att
kultursamverkansmodellen ska kunna fungera som ett ändamålsenligt verktyg för
flernivåstyre.
Kulturnämndens ordförande och 2:e vice ordförande föreslås representera Region
Kronoberg i dialogen.
Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är ett interregionalt samverkansorgan som bildades 1
januari 2016 med syftet att med medborgarnas bästa för ögonen utveckla
samarbetet mellan verksamheterna Region Blekinge, Region Halland, Region
Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg samt Region Skåne.
Regionsamverkan Sydsverige har ett kulturutskott som arbetar i enlighet med det
kulturpolitiska positionspapperet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige och
tillhörande handlingsplan. Kulturutskottet sammanträder fyra gånger per år.
Utöver detta kan ytterligare sammanträden vara aktuella, till exempel
kompetensutvecklingsinsatser eller kulturpolitiska dialoger med riksdagens
kulturutskott.
Regionstyrelsen har utsett kulturnämndens ordförande och 2:e vice ordförande att
ingå i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott från Region Kronoberg.
Sydostkultur

Sydostkultur omfattar sedan 2002 Region Blekinge, Region Kalmar län och
Region Kronoberg i enlighet med en avsiktsförklaring och överenskommelse.
Inom Sydostkultur utövas gemensamt huvudmannaskap för Filmregion Sydost.

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK840
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg,
Datum: 2020-09-10

Sydostkulturs sammanträden sker huvudsakligen i anslutning till Regionsamverkan
Sydsveriges kulturutskott. Med anledning av det föreslås att kulturnämndens
ordförande och 2:e vice ordförande representerar kulturnämnden i Sydostkultur.
Sydostkultur genomför även ett verksamhetssamtal per år med Filmregion Sydost.
Dialog med regionala kulturorganisationer

Kulturnämndens uppdrag är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna
på kulturområdet på regional nivå, samt ansvara för de åtaganden som följer med
den regionala kulturplanen. Region Kronoberg har valt en modell där uppdraget
genomförs i samverkan mellan en relativt liten kulturförvaltning och ett 40-tal
externa regionala kulturorganisationer, ett flertal inom det civila samhället.
Modellen ställer krav på aktiv dialog och styrning. I många fall bygger även arbetet
på ett delat huvudmannaskap med andra regioner och kommuner och inom
kultursamverkansmodellen även nationell nivå, vilket ökar komplexiteten i
uppdraget.
Dialog, styrning och uppföljning av de regionala kulturorganisationerna sker på
flera olika sätt beroende på organisationsform. Vissa insatser är möjliga att
genomföra i samband med kulturnämndens ordinarie sammanträden, men den
aktiva dialog och styrning som behövs för att fullgöra kulturnämndens uppdrag på
ett ändamålsenligt sätt innebär även arbetsinsatser mellan nämndssammanträdena,
framförallt för kulturnämndens presidium.
Behov av företrädarskap från kulturnämnden vad gäller dialog med regionala
kulturorganisationer finns för verksamhetssamtal som sker utanför ordinarie
nämndssammanträde, dialog mellan huvudmän vid delat huvudmannaskap, dialog
kopplat till nya uppdrag samt representation från kulturnämnden i samband med
att regionala kulturorganisationer uppmärksammas nationellt eller internationellt.
Presidieöverläggningar med Växjö kommun och Ljungby kommun

För de regionala kulturorganisationer där huvudmannaskapet delas med en
kommun genomförs särskilda presidieöverläggningar. Med Växjö kommun delas
huvudmannaskap/finansiering för flera av kulturorganisationerna (Kulturparken
Småland, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Musik i Syd/Musica Vitae, Det fria
ordets hus, Hemslöjden i Kronobergs län och Italienska Palatset) och med
Ljungby kommun handlar det framförallt om Berättarnätet Kronoberg och
Ljungbergmuseet.
Presidieöverläggningar sker två gånger om året med respektive kommun.
Referensgrupper

Utöver de forum som nämns ovan så ingår representanter från kulturnämndens
presidium även i olika referensgrupper, ibland i egenskap av observatörer. Det kan
till exempel handla om processen kring kulturutmärkelser.

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK840
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg,
Datum: 2020-09-10

SAMMANFATTNING
Aktivitet

Omfattning/år

Föreslagen representant

Regional dialog med kulturoch demokratiminister

Minst 1 gång/år

Ordförande och 2:e vice
ordförande KN

Regionsamverkan
Sydsveriges kulturutskott

4

Ordförande och 2:e vice
ordförande KN (utsedda av RS)

Sydostkultur

2

Ordförande och 2:e vice
ordförande KN

Dialog med regionala
kulturorganisationer

Löpande

Presidium KN

Presidieöverläggningar Växjö
kommun och Ljungby kommun

2

Presidium KN

kulturutmärkelser

1

Presidium KN

Förslag till beslut
Kulturnämnden utser representanter att företräda kulturnämnden och Region
Kronoberg under hela mandatperioden enligt tjänsteskrivelse.

Studieförbundens tematiska
utvecklingsbidrag 2021
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK1403
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-09-17

Kulturnämnden

Studieförbundens tematiska utvecklingsbidrag 2021
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att inför 2021 göra ett undantag från den del av
studieförbundens bidragssystem som rör valbart tema och att under 2021 revidera
denna del i bidragssystemet i samråd med länets studieförbund.
Sammanfattning
Kulturnämnden fördelar årligen driftsanslag till studieförbund verksamma i
Kronobergs län i enlighet med Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län. Det
regionala bidragssystemet beslutades av kulturnämnden 2017 och beskriver roller
och ansvar, regionala målsättningar, grundläggande villkor, fördelningsmodell samt
modell för uppföljning, dialog och lärande.
Region Kronobergs avsikt med bidragssystemet är att skapa ändamålsenliga former
för dialog och samverkan med folkbildningens aktörer och därigenom utveckla
förutsättningarna för det civila samhället att delta i planering och genomförande av
lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
Implementeringen har gått enligt plan och bidragssystemet bedöms överlag
fungera väl. Framförallt har årscykeln för uppföljning, dialog och lärande
identifierats som central för att uppfylla bidragssystemets syfte. Det finns dock
behov av att revidera den del av bidragssystemet som rör det tematiska
utvecklingsbidraget.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Studieförbundens tematiska utvecklingsbidrag
2021
Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK1403
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-09-17

Kulturnämnden

Studieförbundens tematiska utvecklingsbidrag 2021
Bakgrund
Kulturnämnden fördelar årligen driftsanslag till studieförbund verksamma i
Kronobergs län i enlighet med Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län. Det
regionala bidragssystemet beslutades av kulturnämnden 2017 och beskriver roller
och ansvar, regionala målsättningar, grundläggande villkor, fördelningsmodell samt
modell för uppföljning, dialog och lärande.
Region Kronobergs avsikt med bidragssystemet är att skapa ändamålsenliga former
för dialog och samverkan med folkbildningens aktörer och därigenom utveckla
förutsättningarna för det civila samhället att delta i planering och genomförande av
lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
Implementeringen har gått enligt plan och bidragssystemet bedöms överlag
fungera väl. Framförallt har årscykeln för uppföljning, dialog och lärande
identifierats som central för att uppfylla bidragssystemets syfte. Det finns dock
behov av att revidera den del av bidragssystemet som rör det tematiska
utvecklingsbidraget.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Studieförbundens årliga ramanslag fastställs av kulturnämnden i samband med
budgetbeslut inför kommande år. Anslaget fördelas sedan till respektive
studieförbund i kvartal 1 i enlighet med bidragssystemets fördelningsmodell.
Fördelningsmodellen bygger på tre delar:




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

Den sista delen, det tematiska utvecklingsbidraget, är framåtsyftande och syftar till
att främja förnyelse samt utveckla dialog och samverkan mellan Region Kronoberg
och studieförbunden med utgångspunkt i Gröna Kronoberg 2025. Enligt
bidragssystemet beslutas övergripande tema för kommande år av kulturnämnden
efter dialog med studieförbunden i samband med verksamhetssamtal i tredje
kvartalet.
Tidigare års teman:



2020: ekologisk hållbarhet,
2019: ekologisk hållbarhet,
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK1403
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-09-17




2018: breddad delaktighet, vilket inkluderade bland annat integration,
jämställdhet och delaktighet i samhället med särskilt fokus på valet,
2017: integration.

2020 års verksamhetssamtal med studieförbunden genomfördes 15 september
(mötesdokumentation finns tillgängligt i Netpublicator). Av dialogen med
studieförbunden framgår att det finns olika ingångar i avsikterna med det tematiska
utvecklingsbidraget. Studieförbunden efterfrågar breda och långsiktiga teman för
att ha en god möjlighet att ställa om sin verksamhet i enlighet med temat. Region
Kronobergs intention med årligt tema har varit en annan, nämligen att synliggöra
och fånga upp folkbildningens förmåga att snabbt och flexibelt ställa om i
samband med nya samhällsutmaningar och hitta vägar att samverka kring detta.
Den samlade bedömningen är dock att det tematiska utvecklingsbidraget inte visat
sig vara en ändamålsenlig form för att uppnå detta. Studieförbundens
omställningsförmåga utgör redan en central del av folkbildningens kärna och det
civila samhällets logik. Det behöver fångas upp på andra sätt för att skapa goda
möjligheter till dialog och samverkan med folkbildningens aktörer och därigenom
utveckla förutsättningarna för det civila samhället att delta i planering och
genomförande av lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Under implementeringen
av bidragssystemet har snarare andra delar i årscykeln identifierats som viktiga för
att verka i enlighet med Region Kronobergs målsättningar, till exempel att utveckla
arbetet med sektorsövergripande intern samverkan inom avdelningen för regional
utveckling för att synliggöra folkbildningen och civilsamhället som regionala
utvecklingsresurser i våra olika processer kopplade till Gröna Kronoberg 2025.
Det bedöms som särskilt angeläget att utveckla denna samverkan och fånga upp
studieförbundens insatser i den omställning som nu sker på arbetsmarknaden med
anledning av pandemin.
Ekonomiska effekter/konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget rör enbart fördelningen av det
tematiska utvecklingsbidraget, det vill säga 10% av studieförbundens ramanslag.
Ett undantag från denna del i bidragssystemet inför 2021 innebär att dessa 10%
istället läggs till den del som benämns verksamhetsbidrag. Den nya
fördelningsmodellen innebär därmed att 85% av ramanslaget fördelas som
verksamhetsbidrag och 15% fortsatt som spridningsbidrag.
Inför fördelningen av studieförbundens anslag 2021 har kulturnämnden sedan
tidigare även beslutat att undanta år 2020 som beräkningsgrund vid fördelningen
till studieförbunden och istället utgå från ett genomsnitt av 2017, 2018 och 2019
(KN §34/2020).
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att inför 2021 göra ett undantag från den del av
studieförbundens bidragssystem som rör valbart tema och att under 2021 revidera
denna del i bidragssystemet i samråd med länets studieförbund.
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK1403
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-09-17

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

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

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

1

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




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

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

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




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

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

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

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

6
7

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







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

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

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

5

Sydsvensk filmutredning
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK1520
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-09-10

Kulturnämnden

Sydsvensk filmutredning
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att förorda handlingsalternativ 3, en interregional strategi
för filmproduktion.
Sammanfattning
Regionsamverkan Sydsveriges styrelse gav den 9 maj 2019 ett gemensamt uppdrag
till de båda utskotten kultur och regional utveckling att genomföra en
filmutredning med fokus på att öka produktionen av film och rörlig bild i
Sydsverige. Utredningen ska besvara hur de sex regionerna inom Regionsamverkan
Sydsverige tillsammans skulle kunna öka filmproduktionen i södra Sverige samt
vilka strukturer och insatser som behövs för att stimulera en ökad filmproduktion.
Styrelsens uppdrag kring gemensam filmutredning är i och med presentationen på
Carl Filmpolitik den 24 augusti genomfört. Regionsamverkan Sydsveriges styrelse
sammanträder den 3 december. Inför detta möte behöver regionala
förtroendevalda med ansvar för näringsliv och kultur i de sex regionerna ta
ställning till hur utredningen ska hanteras framöver. Tre handlingsalternativ har
tagits fram, att avsluta arbetet, arbeta vidare regionalt eller ta fram en interregional
strategi.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Behandling av sydsvensk filmutredning
Tjänsteskrivelse Sydsvensk filmutredning
Sydsvensk filmutredning
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 19RGK1520
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-09-10

Kulturnämnden

Sydsvensk filmutredning
Bakgrund
Regionsamverkan Sydsveriges styrelse gav den 9 maj 2019 ett gemensamt uppdrag
till de båda utskotten kultur och regional utveckling att genomföra en
filmutredning med fokus på att öka produktionen av film och rörlig bild i
Sydsverige. Utredningen ska besvara hur de sex regionerna inom Regionsamverkan
Sydsverige tillsammans skulle kunna öka filmproduktionen i södra Sverige samt
vilka strukturer och insatser som behövs för att stimulera en ökad filmproduktion.
Styrelsens uppdrag kring gemensam filmutredning är i och med presentationen på
Carl Filmpolitik den 24 augusti genomfört. Regionsamverkan Sydsveriges styrelse
sammanträder den 3 december. Inför detta möte behöver regionala
förtroendevalda med ansvar för näringsliv och kultur i de sex regionerna ta
ställning till hur utredningen ska hanteras framöver. Tre handlingsalternativ har
tagits fram, att avsluta arbetet, arbeta vidare regionalt eller ta fram en interregional
strategi.
Beredning
Ärendet har beretts av enheten för hållbar tillväxt i samråd med ledningsgruppen
för avdelningen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Film- och tv-industrin verkar inom både kultur- och näringspolitiken. Branschen
är tillväxtgenererande genom att skapa arbetstillfällen, produktionerna innebär en
ökad konsumtion på platsen där film spelas in (så kallad spendering) och skapar
möjlighet till ökad besöksnäring. Film- och tv-produktioner har dessutom ett
konstnärligt innehåll och bidrar till att uppnå kulturpolitiska mål.
De som vill skapa film i Kronoberg idag har möjlighet att få stöd från Filmregion
Sydost kring kortfilmsproduktioner men steget till en professionell verksamhet
saknas i länet. Istället flyttar talanger till storstadsregioner och de produktioner
som genomförs skapar tillväxt på andra platser i Sverige och internationellt.
Den sydsvenska filmutredningen undersöker hur regionerna tillsammans skulle
kunna arbeta för att öka film- och tv-produktionen i Sydsverige genom ett antal
förslag:




De sex regionerna utarbetar en gemensam interregional strategi för ökad
filmproduktion.
De sex regionerna driver gemensamt frågan om införande av nationella
produktionsincitament.
Arbetet inom Southern Sweden Film Commission breddas och stärks.
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Utbildningsanordnare i de sex regionerna kontaktas och uppmuntras att
erbjuda utbildningar för bristyrken inom film- och tv-produktion.
Boost Hbg ges i uppdrag att samverka med de regionala resurscentra för
film, i syfte att skapa kunskap och nätverk bland unga som vill arbeta inom
dataspel och film.
En årlig regional mötesplats för kulturella och kreativa näringar inom film
och dataspel stöttas.
Ett interregionalt projekt med namnet Filmfond Syd, skapas för att öka
tillgången till finansieringskapital och på sikt därmed till ökad lokalisering
av filmproduktion till samtliga sex regioner i Sydsverige.
Särskilda medel för avancerad talangutveckling avsätts inom Filmfond Syd.
Organisationen av det vidgade arbetet för ökad filmproduktion i
Sydsverige baseras i befintliga strukturer och ges samlingsnamnet Sydfilm.

Politiska ställningstaganden kring förslagen hanteras inom ramen för framtagande
av en eventuell interregional strategi för film- och tv-produktion. Samtliga
nämnder med tillväxt- och/eller kulturansvar i Sydsverige tar nu ställning till
huruvida man vill gå vidare med samarbetet kring filmproduktion.
Ekonomiska effekter/konsekvenser
Förslagen i utredningen innebär olika ekonomiska satsningar såsom
utvecklingsmedel till interregionala projekt och ökade driftsanslag till vissa
befintliga verksamheter. I det första steget är det emellertid själva framtagandet av
en interregional strategi som behöver resurssättas genom en processledare. Själva
filmutredningen resurssattes av Regionsamverkan Sydsverige och en liknande
lösning är att föredra vid fortsatt samarbete. Framtagandet av en interregional
strategi i samverkan mellan tio nämnder beräknas kräva ca en halvtidstjänst under
2021.
Motivering till förslag
Film- och tv-produktion verkar i gränslandet mellan kulturpolitik och
näringspolitik. Frågan är komplex och kräver interregionalt samarbete för att
kunna genomföras i adekvat skala.
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att förorda handlingsalternativ 3, en interregional strategi
för filmproduktion.

Christel Gustafsson
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BEHANDLING AV FILMUTREDNINGEN
BAKGRUND

Regionsamverkan Sydsveriges styrelse gav den 9 maj 2019 ett gemensamt uppdrag till de båda utskotten kultur
och regional utveckling att genomföra en filmutredning med fokus på att öka produktionen av film och rörlig
bild i Sydsverige. Utredningen ska besvara hur de sex regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige tillsammans
skulle kunna öka filmproduktionen i södra Sverige samt vilka strukturer och insatser som behövs för att stimulera
en ökad filmproduktion.
Utredningen ska innehålla omvärldsanalys, kartläggning av befintliga organisatoriska strukturer och insatser i
Sydsverige samt förslag och rekommendationer avseende hur förutsättningarna för filmproduktion i Sydsverige
kan optimeras inom befintliga strukturer samt genom utvecklade och/eller nya strukturer.
Utredningen har genomförts av en extern utredare, Bo-Erik Gyberg, och förslagen i utredningen är utredarens.
Arbetet med utredningen har skett genom dokumentstudier, intervjuer och en arbetskonferens. Utredningen har
varit på faktagranskning hos regionala tjänstepersoner och synpunkter har inhämtats från bransch och regionala
filmverksamheter. Den 24 augusti presenteras utredningen vid Carl International Film Forum i Karlskrona.
Utredningen har haft en politisk styrgrupp bestående av förtroendevalda representanter från utskotten och
respektive region. Styrgruppen har sammanträtt vid sju tillfällen. Styrgruppen bestod av:
-

Magnus Lunderquist (KD), ordförande styrgruppen, kulturutskottet, Region Skåne,
Karin Helmersson (C), regionala utvecklingsutskottet, Region Kalmar län,
Emma Gröndahl (L), kulturutskottet, Region Halland,
Dan Sylvebo (M), regionala utvecklingsutskottet, Region Jönköpings län,
Ida Eriksson (M), kulturutskottet, Region Kronoberg,
Magnus Johansson (S), regionala utvecklingsutskottet, Region Blekinge.

NÄSTA STEG
Styrelsens uppdrag kring gemensam filmutredning är i och med presentationen den 24 augusti genomfört.
Regionsamverkan Sydsveriges styrelse sammanträder den 8 oktober. Inför detta möte behöver regionala
förtroendevalda med ansvar för näringsliv och kultur i de sex regionerna ta ställning till hur utredningen ska
hanteras framöver. Nedan följer tre handlingsalternativ. Filmutredningens styrgrupp förordar handlingsalternativ
3.

Regionsamverkan Sydsverige
2020-06-25
HANDLINGSALTERNATIV 1: GEMENSAMT KUNSKAPSUNDERLAG

Utredningen konstateras avslutad och brukas som ett gemensamt kunskapsunderlag kring förutsättningarna för
film- och tv-produktion i Sydsverige. Inom handlingsalternativ 1 behövs inga ytterligare beslut eller åtgärder.
HANDLINGSALTERNATIV 2: REGIONALT ARBETE

Utredningen och dess förslag hanteras av respektive region som själv beslutar vad man vill arbeta vidare med.
Inom handlingsalternativ 2 hanteras beslut och åtgärder inom ramen för den enskilda regionens arbetsordningar
och reglementen.
HANDLINGSALTERNATIV 3: INTERREGIONAL STRATEGI

Utredningens förslag hanteras genom framtagande av en interregional strategi. I strategin tydliggörs vision, mål
och insatser som Regionsamverkan Sydsverige vill arbeta vidare med tillsammans. Inom handlingsalternativ 3
behöver Regionsamverkan Sydsveriges styrelse fatta beslut om ett uppdrag till utskotten att ta fram en
processplan för framtagande av en interregional strategi. Detta för att utröna hur den politiska processen ska ske
samt vilka delar av utredningen som bör arbetas vidare med. I detta handlingsalternativ krävs även att arbetet
resurssätts på både politisk nivå och tjänstemannanivå inom både näringsliv och kultur. Arbetet kräver även att
processledning resurssätts. Observera att handlingsalternativ 3 avser ett ställningstagande kring om man vill
fortsätta det interregionala samarbetet inom filmproduktion, inte beslut kring vilka delar av utredningen man
önskar arbeta vidare kring.

TIDPLAN
30 juni 2020

Utskick av filmutredningen till ansvariga nämnder i Sydsverige.

24 augusti

Presentation av filmutredningen på Carl International Film Festival

24 augusti

Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskotts arbetsgrupp

27 augusti

Regionsamverkan Sydsveriges regionala utvecklingsutskott arbetsgrupp

18 september

Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, kulturpolitisk diskussion

18 september

Regionsamverkan Sydsveriges regionala utvecklingsutskott, näringspolitisk
diskussion

19 november

Regionsamverkan Sydsveriges ledningsgrupp

3 december

Regionsamverkan Sydsveriges styrelse, beslut om handlingsalternativ

Beslut i respektive region behöver fattas senast den 1 november. Protokollsutdrag eller dylikt skickas till
emelie.c.johansson@kronoberg.se för sammanställning inför ledningsgrupp och styrelse.

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Johansson Emelie KUL kulturstab
Diariet
VB: Sydsvenska filmutredningen
den 2 september 2020 14:32:52
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Med vänlig hälsning
Emelie Johansson
Regional utvecklingssamordnare kultur | Regional utveckling
0470- 58 30 58
emelie.c.johansson@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se
www.kulturplankronoberg.se

Från: Johansson Emelie KUL kulturstab
Skickat: den 2 september 2020 14:32
Till: 'Magnus Lunderquist' <magnus.lunderquist@kristdemokraterna.se>; 'Magnus Johansson'
<magnus.johansson@socialdemokraterna.se>; 'Gröndahl Emma LT'
<Emma.Grondahl@regionhalland.se>; 'Sylvebo Dan' <dan.sylvebo@rjl.se>; Karin Helmersson
<karin.helmersson@regionkalmar.se>; Eriksson Ida FRK förtroendemannaorg
<ida.eriksson@kronoberg.se>; Ny, Kevin <kevin.ny@regionblekinge.se>; Svensson-Stoltz Therese
LT POLITIKER <Therese.Svensson-Stoltz@regionhalland.se>; monica.samuelsson@rjl.se; 'PärGustav Johansson' <par-gustav.johansson@regionkalmar.se>; Pohlman Joakim FRK
förtroendemannaorg <joakim.pohlman@kronoberg.se>; 'Niclas Melin'
<niclas.melin@netport.se>; Henrik JP Åkesson Ruben <jp@ciff.se>; 'Charlotte Gimfalk'
<charlottegimfalk@gmail.com>; 'tiffany@wedomotion.se' <tiffany@wedomotion.se>; 'Fredrik
Doohan' <fredrik@wedomotion.se>; 'caroline@theline.se' <caroline@theline.se>; 'Southern
Sweden FC' <mikael@filmiskane.se>; 'Johan Mardell' <johan@filmregionsydost.se>; Engvall
Magnus <Magnus.Engvall@skane.se>; Ralf Film I Skåne (ralf@filmiskane.se)
<ralf@filmiskane.se>; Eriksson Anna K KS KULTUR <Anna.K.Eriksson@regionhalland.se>; 'Annika
Gillegård' <annika.gillegard@filminstitutet.se>; 'anna.serner@filminstitutet.se'
<anna.serner@filminstitutet.se>; 'klaus@filmfyn.dk' <klaus@filmfyn.dk>; 'Bo-Erik Gyberg'
<production@levandebilder.se>; Tsakiris Maria <maria.tsakiris@skane.se>;
cecilia.alm@regionkalmar.se; 'Mia Carlsson' <mia.carlsson@regionkalmar.se>; 'Lindén David'
<David.Linden@skane.se>; Wille Gitte <Gitte.Wille@skane.se>; 'Johansson Annie'
<annie.a.johansson@rjl.se>; Ante Jankovic <ante.jankovic@rjl.se>; 'Olsson Anna'
<anna.b.olsson@rjl.se>; eva.nyhammar@regionhalland.se; 'Ulrika.Bertilsson@regionhalland.se'
<Ulrika.Bertilsson@regionhalland.se>; 'Ellen.Kallberg@regionhalland.se'
<Ellen.Kallberg@regionhalland.se>; 'Sandgren, Malena' <malena.sandgren@regionblekinge.se>;
'Cederström, Anna-Lena' <anna-lena.cederstrom@regionblekinge.se>; Jansson Christoffer TVX
samhällsbyggnad <christoffer.jansson@kronoberg.se>; Gustafsson Christel VRU reg utv adm stöd
<christel.gustafsson@kronoberg.se>
Ämne: Sydsvenska filmutredningen

TACK FÖR ER MEDVERKAN I UTREDNINGSARBETET KRING FILM- OCH TVPRODUKTION I
SYDSVERIGE!

Nu är den sydsvenska filmutredningen färdig. Den 21 augusti presenterade utredare Bo-Erik
Gyberg utredningen på Carl Film Forum, se https://ciff.se/index.php/stream-2020/, ange
lösenord: CIFF2020FP-FF. Bifogat finner ni utredningen i sin helhet. Nästa steg är nu att ansvariga
förtroendevalda beslutar huruvida man vill gå vidare med en interregional filmstrategi eller ej.
Beslut tas i december i Regionsamverkan Sydsveriges styrelse och föregås av att samtliga kulturoch näringslivssansvariga nämnder i regionerna uttalar sig.
Återigen stort tack för er medverkan!
Med vänlig hälsning
Emelie Johansson
Regional utvecklingssamordnare kultur | Regional utveckling
0470- 58 30 58
emelie.c.johansson@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se
www.kulturplankronoberg.se

FILM- OCH TV-PRODUKTION SOM
TILLVÄXTMOTOR I SYDSVERIGE!
HUR GÖR VI?
Rapport från en utredning
27 juli 2020
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LÄSANVISNING
Regionsamverkan Sydsveriges styrelse gav den 9 maj 2019 ett gemensamt uppdrag till de båda utskotten kultur
och regional utveckling att genomföra en filmutredning med fokus på att öka produktionen av film och rörlig
bild i Sydsverige. Utredningen ska besvara hur de sex regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige tillsammans
skulle kunna öka filmproduktionen i södra Sverige samt vilka strukturer och insatser som behövs för att stimulera
en ökad filmproduktion.
Utredningen ska innehålla omvärldsanalys, kartläggning av befintliga organisatoriska strukturer och insatser i
Sydsverige samt förslag och rekommendationer avseende hur förutsättningarna för filmproduktion i Sydsverige
kan optimeras inom befintliga strukturer samt genom utvecklade och/eller nya strukturer.
Utredningen genomförs av en extern utredare och förslagen i utredningen är utredarens. Först vid färdigställd
utredning hanteras förslagen politiskt. Regionsamverkan Sydsverige är en medlemsorganisation där politiska
beslut fattas i respektive medlemsregion.

2

REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE OCH FILMEN
FÖRORD I MAJ 2020

Som en konsekvens av covid-19 pandemin har en kraftig inbromsning av produktionsverksamhet i hela världen
skett under våren 2020. Det finns ännu ingen statistik på hur detta påverkar omsättning, företagande och
sysselsättning inom mediasektorn, inte heller vad det innebär för fullföljandet av planerade och pågående
produktioner. Majoriteten av biografer har stängt. Branschbedömare menar att konsekvenserna kommer att
bli dramatiska i form av arbetslöshet bland filmarbetare och utslagning av framför allt mindre aktörer inom
produktion och visning. Effekterna på filmen som kulturyttring och på det konstnärliga skapandet kan befaras
bli påtagligt negativa. Regeringen har beslutat om olika stödåtgärder för både näringsliv och kultur, men det är
ovisst hur snabbt de kan implementeras och vilken effekt de kan få annat än en viss men kanske inte tillräcklig
lindring.

I och med att efterfrågan på streamad film ökar när biografer minskar sitt öppethållande kan bristen på
nyproducerat innehåll framöver komma att bli märkbar i de kanaler där människor i Sverige och andra länder
främst tar del av rörliga bilder i tv och via streamingtjänster. Om små aktörer slås ut finns bara de stora
internationella mediekoncernerna kvar att producera och bestämma över innehållet.

En rimlig slutsats av det dystra läget är att regionala satsningar på film- och tv-produktion kommer att vara
extra angelägna för att strukturer ska kunna återuppbyggas när väl pandemin klingat av. Rimligen är då även
efterfrågan på rörliga bilder god mot bakgrund av att utbudet under en tid inte förnyats i den takt marknaden
egentligen skulle ha önskat. Då är det viktigt att regionala produktionsaktörer inte helt och hållet har tvingats
ge upp pga pandemin. Så snart som möjligt bör därför principbeslut tas om att stärka den regionala
filmsatsningen och om hur det ska ske. Att redan nu besluta om framtida strukturer för stimulans av den
regionala filmsektorn skulle skapa en viss trygghet för de företag och individer som nu drabbas av
inbromsningen och göra det mer sannolikt att sektorn ska kunna byggas upp igen med kompetenser och
företag som annars riskerar att gå förlorade.

Stockholm i maj 2020

Bo-Erik Gyberg
Utredare
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INLEDNING
Film- och TV-produktion är en motor i regional utveckling. Där film produceras stimuleras ekonomisk aktivitet,
sysselsättning, kompetensuppbyggnad och näringslivsutveckling. Filmproduktion har runt om i världen och i
Sverige återkommande visat att den driver på regional utveckling i de länder och regioner dit den lokaliseras.
Den rörliga bilden når människor nästan överallt. En genomsnittlig svensk har film och rörliga bilder som sin
allra största källa till kunskap och förståelse av världen, samhället och människan. Film i form av eget skapande,
streaming, Youtube-interaktion, tv-tittande och biogående formar bilden av oss själva och den värld vi lever i.
Filmen och rörliga bilder är med andra ord en omistlig och viktig del av konsten och kulturen. Det innefattar
bilderna av vår närmaste miljö och hur vi uppfattar de värden och värderingar den representerar. Det
innefattar hur omvärlden uppfattar oss – som land, som region, som kommun.
Regionsamverkan Sydsverige har uppmärksammat de möjligheter till stärkt regional utveckling och stärkt kultur
som film- och tv-produktion produktion kan erbjuda. Därför har samverkan etablerats mellan utskotten för
kultur respektive regional utveckling, i syfte att genomföra gemensamma insatser med målet att öka
filmproduktionen i de sex samverkande regionerna. Föreliggande utredning har initierats med fokus på hur
filmproduktionen i Sydsverige ska kunna ökas.
Parallellt med utredningen pågår arbete inom Regionsamverkan Sydsverige med att identifiera insatser och
åtgärder för att stärka det som vanligen benämns det filmkulturella uppdraget - filmpedagogik, visning och
talangutveckling. Även om dessa frågeställningar till största delen ligger utanför utredningen om ökad
filmproduktion, finns tydliga överlapp, exempelvis inom området talangutveckling.
Utredningen har genomförts av tidigare rektorn vid Stockholms dramatiska högskola Bo-Erik Gyberg, som
arbetat i nära kontakt med en politisk styrgrupp bestående av politiker från alla sex regionerna under
ordförandeskap av Magnus Lunderquist (KD) från Region Skåne. Samordnande tjänsteman har varit Emelie
Johansson från Region Kronoberg.

METOD
Arbetet med utredningen har med start i oktober 2019, skett genom dokumentstudier, intervjuer och vid en
arbetskonferens. Dokument och publikationer från Sveriges filmregioner inklusive Filmregion Sydost, samt
verksamhetsberättelser från dessa har analyserats. Vidare har olika utredningar och rapporter med relevans för
uppdraget gåtts igenom. I bilaga 2 finns en förteckning över huvuddelen av utredarens skriftliga underlag,
sammanlagt över 40 olika dokument. Parallellt med genomgången av underlagen har intervjuer genomförts
med 34 personer. Urvalet av personer har skett efter förslag från nyckelpersoner i regionerna och på
utredarens eget initiativ. Underlag och intervjuer har analyserats och utkast och preliminära versioner av
rapporten har löpande tagits fram och uppdaterats under arbetets gång, och efter återkommande diskussioner
med utredningens politiska styrgrupp. En viktig del i utredningsarbetet var den arbetskonferens som hölls i
Växjö den 30 januari 2020, och där 30 personer från bransch, regional förvaltning och poIitik gick igenom
materialet och hade tillfälle att ingående diskuterade väsentliga aspekter på utredningens frågeställningar.
Under maj månad sändes den då aktuella preliminära versionen ut till regionala företrädare, nyckelpersoner
och branschaktörer med önskemål om synpunkter inför framtagning av utredningen slutrapport. Flera av
synpunkterna har inkorporerats i rapporten.
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SAMMANFATTNING
Filmen är en del av de kulturella och kreativa näringarna (KKN) och spelar en viktig roll i regional tillväxt. I
Sydsverige finns enligt tillgänglig statistik 17% av Sveriges KKN och de omsätter i Sydsverige 67 miljarder kronor
och sysselsätter 30.000 personer varav drygt 2.000 inom den audiovisuella sektorn främst film och television.
Drygt hälften av denna omsättning och sysselsättning återfinns i Skåne1.
I den expanderande film och tv-produktionsbranschen är effekterna av lokaliseringen av produktionerna något
som är alltmer uppmärksammat. Det handlar om de gynnsamma och väldokumenterade effekter de ger på
lokal och regional kultur, näringsliv, sysselsättning och kompetensuppbyggnad. 30 länder i Europa och flera
delstater i USA och även länder i andra världsdelar har infört produktionsincitament baserade på de belopp
som spenderas i landet vid filmproduktion. Utöver detta finns det i Europa över 48 olika regionala filmfonder,
som tillsammans varje år investerar cirka 200 miljoner Euro av skattemedel i film och tv-drama på villkor att
produktionen sker helt eller delvis i den egna regionen 2. De regionala investeringsfonderna i Sverige är i
jämförelse med det europeiska utbudet små. Det är främst Film i Väst som med sina cirka 100 milj kr i årlig
investeringsvolym, i viss mån kan konkurrera om lokaliseringar.
I regeringens proposition 2015 om filmpolitiken formuleras en ambition att samverka och konstateras att den
regionala finansieringen av filmproduktion ökat i betydelse. Ingen öronmärkning av statliga resurser till
regionernas insatser för filmproduktion diskuteras.
Förutom brist på investeringskapital för film och avsaknad av produktionsincitament har Sverige idag brist på
yrkeskompetenser för film- och tv-produktion. Branschen bedömer att det finns risk för ytterligare tapp av
kompetenser. Expansionen av dataspelsbranschen ses av många som en möjlig väg till utveckling även för
filmbranschen. Beröringspunkterna finns, men på kort sikt finns inte realistiska möjligheter till annat än
tillfälliga synergier vad gäller utveckling och kompetenser.
I de sex regionerna finns verksamheter med relevans för film- och tv-produktion framför allt i Skåne. I de övriga
fem regionerna är antalet företag inom sektorn mer begränsat, men detaljerad kunskap om relevanta delar av
näringslivet i dessa regioner saknas till stor del. Behovet av inventering av både företag och individer med
kompetenser inom film- och tv-produktion är tydligt. I alla de sex regionerna finns utbildningsanordnare som
redan erbjuder, eller skulle kunna erbjuda grundläggande yrkesutbildningar för film- och tv-produktion.
För att attrahera filmproduktion behövs aktiv marknadsföring och stöd till producenter som har intresse av att
etablera produktion i Sydsverige. Southern Sweden Film Commission som länge drivit sådan verksamhet med
början i Skåne, har stegvis vidgat sitt ansvarsområde och innefattar idag alla sex regionerna i Sydsverige.
Långsiktighet är avgörande för en gynnsam utveckling. Det gäller de ekonomiska incitamenten för regional
lokalisering av produktion, kompetensutveckling av företag och individer i regionerna och förutsättningarna för
talangutveckling och talangers möjligheter att ta steget in i en professionell verksamhet baserad i den egna
regionen. Möjligheterna att organisatoriskt driva frågorna interregionalt är goda inom Regionsamverkan
Sydsveriges redan etablerade struktur.

1

Källa SCB & Tillväxtverket, 2017 års siffror.

2

https://www.cineregio.org/
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UTREDNINGENS FÖRSLAG I KORTHET
•
•
•
•
•
•
•

•
•

De sex regionerna utarbetar en gemensam interregional strategi för ökad filmproduktion.
De sex regionerna driver gemensamt frågan om införande av nationella produktionsincitament.
Arbetet inom Southern Sweden Film Commission breddas och stärks.
Utbildningsanordnare i de sex regionerna kontaktas och uppmuntras att erbjuda utbildningar för
bristyrken inom film- och tv-produktion.
Boost Hbg ges i uppdrag att samverka med de regionala resurscentra för film, i syfte att skapa kunskap
och nätverk bland unga som vill arbeta inom dataspel och film.
En årlig regional mötesplats för kulturella och kreativa näringar inom film och dataspel stöttas.
Ett interregionalt projekt med namnet Filmfond Syd, skapas för att öka tillgången till
finansieringskapital och på sikt därmed till ökad lokalisering av filmproduktion till samtliga sex regioner
i Sydsverige.
Särskilda medel för avancerad talangutveckling avsätts inom Filmfond Syd.
Organisationen av det vidgade arbetet för ökad filmproduktion i Sydsverige baseras i befintliga
strukturer och ges samlingsnamnet Sydfilm.
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BAKGRUND
Förutsättningarna för att producera och att ta del av rörliga bilder har på kort tid förändrats dramatiskt. Från
en sektor där produktion skedde analogt och spridningen gjordes med hjälp av fysiska filmkopior till biografer,
till linjär-tv, och som videoband och DVD/Bluray till konsumenter, tycks nu digitaliseringen i alla led ha lett till
obegränsade möjligheter att skapa och sprida rörliga bilder. Förändringen har tagit omkring tjugo år och
påverkat innehåll, uttrycksformer, affärsmodeller och yrken. Den snabba framväxten av en streaming-marknad
har ändrat tittarvanorna. I ett längre perspektiv är siffrorna överväldigande; på 1950-talet såg en genomsnittlig
svensk elva långfilmer per år, alla på bio. Idag ser en genomsnittlig svensk minst åttio långfilmer per år, varav
endast knappt två på bio, resten på tv och via streaming. Till det ska läggas alla tv-serier. Ingen annan
kulturyttring kommer i närheten av ett sådant genomslag. Den rörliga bildens tillgänglighet och del av
kulturutbudet är med andra ord mycket stor, och utsikterna för etablerade företag i sektorn att skapa vinster
genom konsolideringar och koncernbildningar på global nivå framstår som goda. Utveckling har lett till en
kraftig ökning av produktionsvolymerna och konkurrens om deras lokalisering. Där film- och tv-produktion sker,
utvecklas de kreativa näringarna och sysselsättningen ökar. Corona-pandemin har dock inneburit en dramatisk
inbromsning även i mediesektorn, och det är ovisst hur och när en återhämtning kommer att ske.
De gynnsamma effekterna av filmproduktion för kulturutbudet och för tillväxt har lett till att många länder
infört skattefinansierade produktionsincitament för att attrahera filmproduktion. Sverige är inte ett av dem,
trots de dokumenterat positiva effekterna av incitament och att branschen, Filminstitutet och Tillväxtverket
uppmärksammat regering på behovet. Som en konsekvens av uteblivna produktionsincitament lämnar svenska
produktioner landet för inspelning i länder med incitament, och utländska produktioner väljer vanligen bort
Sverige som produktionsland. En ytterligare konsekvens av Sveriges svaga position i konkurrensen om
produktioner är att den inhemska kompetensen försvagas.
För att ändå stärka Sveriges möjligheter att attrahera filmproduktion har regionala finansieringssystem
inrättats i flera regioner i Sverige. Genom regionala investeringar villkorade till lokalisering av produktion till
den egna regionen har positiva effekter på regional tillväxt och kultur uppstått. Goda erfarenheter av en sådan
strategi finns i Västra Götaland där Film i Väst länge arbetat med dessa frågor. Även Filmpool Nord, Film i Skåne
och Film Capital Stockholm är exempel på verksamheter som lett till lokalisering av produktioner även om det
skett i mindre skala än i Västra Götaland. De fyra stora filmregionerna har tillsammans i Nätverket för
Regionala Filmproduktionscenter varit part i 2013 års filmavtal som upphörde i och med 2016. Nätverket
lämnade avtalet i förtid 2014.
De sex regionerna i Sydsverige har som en följd av utvecklingen och de möjligheter den medför för kultur och
tillväxt, valt att samarbeta för att se hur man tillsammans kan kraftsamla för att öka produktionen av film- och
tv i det egna området. Det handlar inte bara om att öka tillgången till produktionskapital, utan minst lika
mycket om att bygga lokala kompetenser och näringsliv och att utveckla det praktiska stödet till producenter
som genomför produktion i Sydsverige. Corona-pandemins utbrott vintern 2019/20 påverkar förutsättningarna
för vilka insatser som kan göras och när.

OMVÄRLDEN
EXPANDERANDE SEKTOR; FILM, TV-DRAMA
Filmen är en del av de kulturella och kreativa näringarna (KKN) och spelar en viktig roll i regional tillväxt. I
Sydsverige finns 17% av Sveriges KKN och de omsätter i Sydsverige 67 miljarder kronor och sysselsätter 30.000
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personer varav drygt 2.000 inom den audiovisuella sektorn3, främst film och television. Drygt hälften av denna
omsättning och sysselsättning återfinns i Skåneregionen. Produktion av spelfilm, dokumentärfilm och framför
allt serier för television och streaming har ökat under de senaste fem åren. I hela världen har antalet
producerade spelfilmer mellan 2014 och 2018 ökat från cirka 7.500 till 8.200 dvs nästan 10%. Motsvarande
siffra för dramaserier för television och streaming är att de ökat från cirka 270 till cirka 500, dvs med cirka
85%4. Det är en mycket kraftig ökning av produktionen. Drivkraften är framväxten av streamingtjänster; Netflix,
HBO, Apple, Google, Amazon, C-more, Viaplay, SF-Anytime, Tri-Art och några till. Inom EU ställs krav på ett
minsta europeiskt innehåll på 30 procent, vilket bidrar till att flera serier utspelar sig i Europa och/eller har
europeisk kreativ medverkan. Produktionsökningen märks även hos de svenska streamingaktörerna, där bland
andra Viaplay producerat de egna dramaserierna Box 21 och Svartsjön. I den senaste Nostradamusrapporten
från Göteborgs Filmfestival 5 förutspås att ökningen av produktion fortsätter några år till för att sedan minska. I
samma rapport förutspås ett gradvis närmande mellan filmen, spelsektorn och utvecklingen av VR.
Den svenska spelfilmproduktionen ligger sedan flera år på en i det närmaste oförändrad nivå och lönsamheten
för produktionsbolagen är fortsatt låg eller dålig. Lönsamheten för filmbranschen som helhet är låg vilket
återspeglas i låg rörelsemarginal. 2017 var den 5,2 procent att jämföra med andra kreativa näringar;
dataspelsbranschen 31,3 procent, form & design 17,5 procent och fotobranschen 22,7 procent 6. För svenska
fristående produktionsbolag har svårigheterna ökat pga av de förändrade affärsmodellerna där tappet i
försäljning av DVD/Bluray inte kompenserats av andra intäkter7. 2019 blev dessutom ett svagt år för svenska
filmer på biografer, med en marknadsandel på endast strax över 10 procent, en nedgång från 2018 års 16,8
procent och tidigare års återkommande noteringar på över 20 procent. Det totala biogåendet låg dock stabilt
på dryga 16 miljoner besök, en nivå som legat i stort sett konstant i över tjugo år. Den pandemi som drabbade
världen under våren 2020 har påverkat både produktion och biovisning av film. Vad det innebär för omsättning
och branschens utveckling är svårt att bedöma i skrivande stund.

KONSOLIDERING AV PRODUKTION OCH SPRIDNING
Karaktäristiskt för utvecklingen är en sedan flera år pågående konsolidering både inom produktionen och
spridningen av rörlig bild. Det betyder i klartext att stora aktörer köper upp mindre aktörer. I Sverige tillhör
sedan en tid flera marknadsledande produktionsbolag inom drama samma internationella ägare. Yellowbird,
Filmlance, Jarowski ligger alla inom den fransk-italienska Banijay-gruppen8. Kedjan till slutliga ägare är för
många företag i mediabranschen lång och komplicerad. Shine Group, Zodiac group, Endemol, Nordic Film och
Murdoch är några namn på vägen. Typiskt är att andelen företag inom KKN som har tio anställda eller fler är
mycket litet, runt 1% av företagen, medan andelen enmansföretag är närmare 80%. Samma mönster kan ses
inom filmproduktionen.
Även på biografsidan är konsolideringen påtaglig, inte minst i Sverige, där kinesiska Wanda Group är slutlig
ägare av Filmstaden (f.d. SF-Bio) som i sin tur äger 49% av Svenska Bio. Tillsammans har de drygt 80% av
marknaden i landet (över 90% i storstäderna) och kan därför beskrivas som ett oligopol. De är en del i en
komplex struktur för produktion och spridning i hela världen, en struktur som kan anpassas till lokala
affärsmodeller för att maximera vinsten för ägarna.
En pågående diskussion är i vad mån - och när - konsolideringen på allvar kommer att nå streaming-sektorn.
Trots miljontals abonnenter visar ingen av streamingjättarna såvitt känt lönsamhet. Sektorn befinner sig
3

https://tillvaxtverket.se/statistik/kulturella-och-kreativa-naringar/kreametern---statistik
SPI Olsberg, Production Infrastructure Capacity Audit: Sweden, 2019
5
https://goteborgfilmfestival.se/wp-content/uploads/2020/01/GFF20_nostradamus-k6.pdf
6
https://tillvaxtverket.se/statistik/kulturella-och-kreativa-naringar/kreametern---statistik
7
Hur överlever dom egentligen?, Charlotta Denward, Film och TV-producenterna, 2014
8
https://www.banijay.com
4
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fortfarande i en intensiv etableringsfas där målet är att bygga största möjliga marknadsandel, även om det på
kort sikt medför underskott. Företagens strategier innehåller ökande andel egenproduktioner i olika delar av
världen i syfte att attrahera nya kunder. I Nostradamusrapporten i avsnittet After the Streaming Wars9
förutspås att antalet streamingaktörer kommer att minska. Med det följer sannolikt en avmattning eller
utplaning av produktionsvolymerna.
En annan tänkbar effekt av konsolideringen som tas upp redan i Boston Consultings rapport Svensk Filmnäring
201510, är att när stora globala aktörer alltmer dominerar produktion och spridning, så finns en risk att filmer
och tv-serier anpassas till en global marknad och att därmed den lokala och regionala särarten minskar. Man
talar om risk för ökad strömlinjeformning.
Kombinationen av koncentration till några få stora globala mediaföretag och en kraftigt ökande tillgänglighet
till rörlig bild, väcker inte bara frågor kring tendenser till strömlinjeformning av innehåll i dominerande kanaler,
utan också frågor om behov av alternativa plattformar, där lokalt och regionalt producerat material lätt kan
hittas. Här ligger också den näraliggande frågan hur en producent själv kan sprida sina filmer utanför de stora
kanalerna, och därmed åstadkomma lönsamhet. I vad mån redan etablerade kanaler som Youtube kan tjäna ett
sådant syfte, eller om det exempelvis finns skäl för etablering av nya regionalt eller nationellt baserade
plattformar kan diskuteras. Frågan ligger dock utanför den föreliggande utredningen.

ALLA VILL HA PRODUKTION HOS SIG
I den expanderande film och tv-produktionsbranschen är effekterna av lokaliseringen av produktionerna något
som är alltmer uppmärksammat. Det handlar om de gynnsamma och väldokumenterade effekter de ger på
lokal och regional kultur, näringsliv, sysselsättning och kompetensuppbyggnad. Se exempelvis den utredning
som gjorts på uppdrag av European Audiovisual Observatory 2015-201611. Andra studier av effekterna av
filmproduktion har gjorts i bland annat Västra Götaland och i Norrbotten och regionalt på Fyn i Danmark 12. De
visar alla att filmproduktion lokalt bidrar till ökad sysselsättning och till etablering av företag.

EFFEKTBERÄKNINGAR
En siffra som återkommer är att när regionala skattemedel satsas i filmproduktion, så genererar det kring tre
gånger så mycket i regional omsättning. Siffran är en uppskattning utifrån olika avgränsningar. Försiktiga
beräkningar visar en något lägre siffra, medan bredare beräkningar visar en högre eller i vissa fall mycket högre
siffra. Huvudprincipen för beräkningarna är att försöka få grepp om filminvesteringens betydelse för den
ekonomiska aktiviteten i regionen. Den begränsas då inte till att enbart avse det som kommer tillbaka till
kommun och region i form av skatt på lön till i regionen bosatta medarbetare och medverkande eller i form av
olika kommunala avgifter och taxor som produktionen betalar. Beräkningarna försöker istället på olika sätt
avgöra, mäta och bedöma vilka effekter filminvesteringarna har på näringsliv, sysselsättning och tillväxt både
direkt och indirekt. Lön till en person som arbetar i filmproduktionen genererar exempelvis inte bara skatt utan
också konsumtion och kompetens; Kompetens som ofta är relevant i bredare sammanhang inom kulturella och
kreativa näringar, som i sin tur kan få en stabilare bas inom regionen. Denna typ av beräkningar är av naturliga
skäl föremål för tolkningar och diskussioner. Till de ekonomiska värdena ska läggas att regionen tar plats i
filmen och att den regionala filmkulturen stärks, något som är gynnsamt för den regionala utvecklingen.
Det finns alltså flera sätt att beräkna eller uppskatta utväxlingen på de satsade skattemedlen. Den mest
avgränsade och transparanta, är den modell som bland annat Film i Väst anger för vilka kostnader (”spend”) en
9

https://goteborgfilmfestival.se/wp-content/uploads/2020/01/GFF20_nostradamus-k6.pdf - sid 21
Svensk Filmnäring 2015, Boston Consulting Group, 2016
11
European Public financing for film and television content – The state of soft money in Europe, Audio-Visual
Observatory och SPI Olsberg, 2016
12
www.filmfyn.dk/wp-content/uploads/2018/04/FilmFyn-effektrapport-2013-2017_Final_270218.pdf
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producent kan räkna in för att kunna accepteras som ett uppfyllande av villkoren för den regionala
finansieringen. Här ingår (översiktligt) löner till anställda folkbokförda i regionen, produktionsspecifika varor
och tjänster som levererats av frilansare och företag med säte eller driftställe i regionen och med minst en
heltidsanställd som skattar i regionen samt indirekt produktionsrelaterade varor och tjänster som exvis hotell
och bilhyra för produktionen om de levererats av företag med säte eller driftställe i regionen. I Film i Västs
verksamhetsberättelse och uppdragsredovisning framgår: ”Under 2019 investerade Film i Väst 95 900 000
kronor i samproduktioner. Den omsättning som genereras i Västra Götalandsregionen för 2019 uppgick till
drygt 186 mkr. Spendfaktorn kan därmed sägas vara 2 ggr.”13
Ett annat exempel på en konservativ beräkning återfinns i Filmpool Nords verksamhetsberättelse för 2019 där
vd i förordet anger att ”…för varje satsad krona som Filmpool Nord investerade kom 2.57 kr tillbaka till länet –
då har jag inte räknat in turism, marknadsföring, royalties och andra värden.” 14
Av Film i Skånes verksamhetsberättelse15 framgår att man beräknar att 18,4 milj kr i filminvestering genererat
79 milj kr i spendering, dvs en utväxling på 4,3 per satsad skattekrona.
En vidare beräkning tar bort kravet på att anställda i företag med driftställe i regionen ska vara folkbokförda
där, samt tar med uppskattningar av effekterna i andra och tredje led, exempelvis en större del av
hotellkostnaden än enbart hotellrummet, dvs även inkluderande kostnader för anställda och underleverantörer
till hotellet i den mån de bedöms vara ett resultat av filminspelningens spendering samt även sekundära
effekter på bl.a. turism. I vissa sammanhang dyker begreppet ”bruttoregionalprodukt” upp, men det är ett
oklart begrepp i detta sammanhang.
Exempel på en vidare beräkning återfinns i en presentation från Film Capital Stockholm från 2016, där årets
totala investering från fonden var 16,8 milj kr och spenderingen beräknades till 208 milj kr, dvs en utväxling på
cirka 12 gånger16.
De regionala investeringsfonderna i Sverige är i jämförelse med det Europeiska utbudet små. I Europa finns
över 48 olika regionala filmfonder, som tillsammans varje år investerar 200 miljoner Euro av skattemedel i film
och tv-drama på villkor att de sker helt eller delvis i den egna regionen 17. Det är främst Film i Väst som med sina
cirka 100 milj kr i årlig investeringsvolym, i viss mån kan konkurrera om lokaliseringar. Film i Skåne, Filmpool
Nord, Film Capital Stockholm och några mindre fonder (Gotland, Norrköping, Ystad m.fl.) är i sammanhanget
små med sina mellan 2 och 20 miljoner kr. Även små investeringar kan dock leda till lokaliseringar, särskilt när
ett litet regionalt kapital utgör den sista och avgörande delen i producentens finansieringspussel.

PRODUKTIONSINCITAMENT
De gynnsamma effekterna av att satsa skattemedel knutet till lokalisering av filmproduktion manifesteras i att
Sverige, Danmark, Luxemburg och Liechtenstein var de enda länder i EU- och EES-området som 2019 inte hade
någon form av nationella produktionsincitament. 30 länder i Europa och flera delstater i USA och även länder i
andra världsdelar har infört så kallade produktionsincitament för de belopp som spenderas i landet. Det
handlar om att mellan 20 och 30 procent av i landet spenderade pengar återbetalas till producenten. I Sverige
har Film i Väst på försök infört en modell för regionalt produktionsincitament i Västra Götaland.
När de flesta länder i Europa har både produktionsincitament, regionala investeringsmedel, kompetent
personal och teknisk infrastruktur till attraktiva priser, blir det starka skäl för en svensk producent att förlägga
13

https://filmivast.se/download/verksamhetsberattelse-och-uppdragsrapportering-2019/
https://filmpoolnord.se/om-oss/#verksamhetsberattelse
15
https://filmiskane.se/sv/om-oss/newsroom/verksamhetsberattelser
16
Länk till källan inte längre aktiv. Siffrorna finns i utredarens sparade underlagsdokument från
utredningsarbete 2017 om filmen i stockholmregionen.
17
https://www.cineregio.org/
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sin produktion utanför Sverige, och för en utländsk producent att inte förlägga produktion till Sverige. Man kan
se detta som en konkurrensutsatt marknad. Branschorganisationen Film&TV-producenterna uppskattar att 22
dramaserier och 12 spelfilmer, som med produktionsincitament de senaste fem åren kunde ha skett i Sverige,
istället spelats in utanför Sverige i länder med incitament och lägre priser. Det motsvarar ett omsättningstapp
på 1,5 miljarder. Typexemplet är Utvandrarna som utspelar sig i Småland men planerats att spelas in i Tjeckien.
Den pågående pandemin kan dock innebära att inspelningen pga reserestriktioner förläggs till Sverige.

De större regionala satsningarna i Sverige (2019 års siffror)

Filmpool Nord

Ägare

Organisationsform

Styrelse

Inriktning

Filmkommission

Omsättning

Anställda

Samprod investeringar

Film i Väst

Film Capital Stockholm

12 kommuner + NLL

Region Skåne +
Kommunförbundet Skåne
via BRS

Västra Götalands
Regionen

Ekonomisk Förening vars
medlemmar är: 4
kommuner, Region
Gotland, Åland, Stiftelsen
Filmstadens Kultur + FAS
(bransch)

AB

AB

AB

AB under omstrukturering

Blandad politik och
bransch

Bransch och sektorn

Politisk

Blandad från Ek för

Samprod + filmkultur

Samprod + filmkultur

Samproduktion

Samprod + viss filmkultur

Ja

Ja

Nja (filmservice.se)

Ja

28 milj

34,8 milj

122,5 milj + VGR

Oklar pga pågående
omgöring

7

12 (inkl filmkulturellt)

17

3 (2020)

95,9 milj 2019

Osäker. Aktuell statistik
saknas. (2015 & 2016 ca
13 milj kr)

15,3 milj 2019

Film i Skåne

18,4 milj 2019

I våra nära grannländer finns också regionala fonder och Norge, Finland, Island, Polen, Estland, Lettland och
Litauen har produktionsincitament. I Danmark har de regionala medlen ökat kraftigt sedan 2019, då de
politiska partierna i Folketinget kom överens om att flytta statliga resurser från Köpenhamnsregionen och ut till
regionerna. Så får exempelvis Fyn med sina dryga femhundratusen invånare ett årligt tillskott på motsvarande
närmare 30 milj SEK för investering i filmproduktion och filmkultur. Motsvarande resurstilldelning har skett till
Jylland. Priserna för personal och teknik är generellt sett lägre i de flesta länder i den östra delen av europeiska
kontinenten, men den svaga svenska kronan utgör för närvarande en – om än liten - konkurrensfördel vid
utländska producenters val av lokalisering.
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Två nya argument har i debatten på senare tid förts fram för att lokalisera filmproduktion till Sverige, dels
effektivitet och kvalitet i de arbeten som görs av svenska yrkespersoner, vilket kan medföra totalt sett
minskade kostnader i produktionsbudgeten, dels den minskade klimatpåverkan som färre resor till andra
länder innebär i kombination med att inkommande produktioner från utlandet - trots resor - innebär en
klimatvinst eftersom den relativt stora mängd elenergi som förbrukas vid produktion till stor del produceras
fossilfritt i Sverige.

DEN SVENSKA FILMPOLITIKEN
Den moderna svenska filmpolitiken har sina rötter i 1963 års filmavtal, då staten och branschen kom överens
om att med en tio-procentig avgift på biobiljetterna, finansiera ett svenskt filminstitut. Bakgrunden var att
biogåendet i Sverige hade fallit dramatiskt i och med televisionens intåg. Från över åttio miljoner biobesök
under 1950-talet hade en halvering skett på bara tio år. Branschen såg att deras möjligheter hade beskurits att
själva - varje bolag för sig - svara för utvecklingen av filmen i en tid av kraftig omvärldsförändring driven av
teknikutvecklingen. De gjorde därför gemensam sak. Man kan se etableringen av Svenska Filminstitutet som
branschens gemensamma utvecklingsavdelning. Finansiering från Filminstitutet är den enskilt största
finansieringskällan för produktion av svensk spelfilm. Under 2018 fördelades 315 milj kr. Det första filmavtalet
höll i arton år. När digitaliseringen och konsolideringen i sektorn på nytt ändrade förutsättningarna för
branschen blev filmavtalet alltmer instabilt. Det sista slöts 2013 för tre år men behövde omförhandlas tre
gånger inom ett år, för att sedan under 2014 sägas upp av producenterna och regionerna. Därefter sa även
staten upp avtalet och regeringen fick Riksdagens stöd för en helstatligt finansierad filmpolitik utan filmavtal 18.
Den nya filmpolitiken antogs av Riksdagen 2016 och gäller från 2017.
Den mest uppmärksammade frågan med anledning av den nya statliga filmpolitiken var att momssatsen för
biobiljetter höjdes från sex till tjugofem procent. Motivet var att likställa momsen för olika sätt att se film, exvis
har streamingstjänster full moms. Samtidigt togs den tioprocentiga biografavgiften bort, något som sällan
uppmärksammas. Nettoeffekten på en genomsnittlig biobiljett blev då ca 5:50 kr i höjning från cirka 110 kr. Det
var en mindre höjning än den biograferna själva återkommande gjort i samband med lanseringen av populära
filmer. Biograferna hade själva under tioårsperioden före den nya filmpolitiken, höjt biljettpriset i snitt tre
gånger mer än KPI, ett år med över sju kronor. Biogåendet har inte minskat efter momshöjningen 2017, och de
stora biografföretagens lönsamhet består. För de små biografer som på grund av sin begränsade verksamhet
var undantagna från biografavgiften blev dock effekterna större, eftersom momshöjningen i de fall momsplikt
förelåg, fick fullt genomslag. Med olika speciellt inriktade insatser har Filminstitutet försökt motverka de
negativa effekterna. Inga biografer har enligt tillgänglig statistik lagts ner pga momshöjningen. Bilden bekräftas
i samtal med medarbetare på Svenska Filminstitutet och Kulturdepartementet. Antalet salonger har istället
ökat något efter momshöjningen.
Den nuvarande filmpolitiken har en uttalad vilja att inkludera de som gör film; producenter, kreatörer,
skådespelare m.fl. där vikt läggs vid utveckling av värdefulla projekt och vid utveckling av kompetens.
Stödgivningen bör enligt propositionen i stor utsträckning ges utifrån kvalitetsbedömningar och sådana stöd
ska ekonomiskt sett utgöra den största delen av stödgivningen. Samtidigt ska ett brett utbud säkras. En uttalad
målsättning är att utveckling och produktion av värdefull svensk film ska ske kontinuerligt och i olika delar av
landet. Regeringen uttalar också att staten i samverkan med regionerna ska verka för att Sverige utvecklas som
ett attraktivt inspelnings- och produktionsland. Tanken med de råd som etablerats för Filminstitutet är att öka
inflytandet för de som berörs av filmpolitiken.
Propositionen beskriver i allmänna termer samverkan inom filmområdet mellan kommunal, regional och
nationell nivå. Det är dock oklart hur skrivningarna om samverkan med regionerna och målsättningen om
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utveckling och produktion i olika delar av landet ska tolkas och implementeras. Propositionen formulerar en
ambition att samverka och konstaterar att den regionala finansieringen av filmproduktion ökat i betydelse.
Ingen öronmärkning av statliga resurser till regionernas insatser för filmproduktion diskuteras. Frågor om
filmkulturen hanteras inom ramen för kultursamverkansmodellen med varierande utfall i regionernas
prioriteringar.

TRÅNGA SEKTORER – KOMPETENS, TEKNIK, SERVICE, PENGAR
I färska studier och i intervjuer med produktionsbolag i Sverige ges en samstämmig bild av de faktorer som
bromsar en utveckling av produktion i Sverige. Man saknar tillgång till yrkespersoner inom en rad viktiga
områden. Det handlar typiskt om s.k. B- och C-funktioner, dvs kvalificerade assistenter som kan arbeta
självständigt både inom kreativa och mer praktiska områden; logistikansvarig, platschef, elektriker,
scenografibyggare, rekvisitör, scripta för att nämna några. Även toppfunktioner efterlyses; regissör,
chefsfotograf, FAD (First Assistant Director) och produktionsdesigner är exempel på det, liksom nya starka
talanger. Man vill gärna ha hjälp av lokala servicebolag, som kan ta ansvar för allt som har att göra med
etableringen på de valda platserna. Sådana företag saknas i stor utsträckning i Sverige. Till det kommer att det
ofta råder brist på relevant teknisk utrustning nära de platser man vill verka på. Det innebär osäkerhet för
tillgång till teknik och ger kostnader för transporter. Produktionsbolagen lyfter inte helt överraskande behovet
av finansieringskapital. I Tillväxtverkets rapport Fler filminspelningar till Sverige 2015 noterar utredarna att
bristen på finansiering betraktas som det allra största problemet för de intervjuade producenterna. Sverige
ligger sist på rankingen av 16 europeiska länder vad gäller ”Economic attractiveness”, men fyra när det gäller
”Ease of production”, dvs i vad mån praktiska och administrativa förutsättningar underlättar för filmproduktion
i landet eller på platsen. Bilden bekräftas av intervjuer genomförda inom ramen för föreliggande utredning. Att
Sverige inte har några produktionsincitament samtidigt som den statliga och regionala finansieringen uppfattas
som alltför klen, innebär enligt bolagen konkurrensnackdelar på en utsatt internationell marknad, och riskerar
att Sverige tappar kompetens.

DATASPELSEKTORN – EXPANSIV OCH GLOBAL OCH STARK I SVERIGE
Sverige betraktas som ett av de ledande länderna i världen för dataspelutveckling; Minecraft, Candy Crush Saga
och Battlefield för att nämna tre av de mest kända svenska spelen. Växjö var tidigt ute med Högskolan som
motor. Redan 1992 startade studenter från dåvarande Växjö högskola (nuvarande Linnéuniversitetet) företaget
Digital Illusions (DICE), som kom att utvecklas starkt, men flyttade efter en tid till Göteborg och sedan vidare till
Stockholm. Redan 2016 omsatte dataspelssektorn i Sverige dryga 12 miljarder kr och hade cirka 3.700
anställda19, vilket kan jämföras med film- och tv-branschens cirka 30 miljarder kr och cirka 10.000 anställda
inom den samlade film & tv-sektorn varav cirka 10 miljarder och cirka 5.000 anställda inom filmproduktion
utanför tv-bolagen20. Under 2018 hade spelbranschens omsättning ökat till 19,2 miljarder kr och cirka 5.300
anställda i Sverige21, en ökning på 60 respektive 43 procent. Filmbranschens totala omsättning är svår att
fastställa i brist på aktuell statistik och pga ökat utländskt ägande. Medlemsföretagen i branschorganisationen
Film&TV-producenter omsatte 2018 ca 5 miljarder vilket sannolikt är långt mindre än hälften av den samlade
omsättningen i Sverige inom sektorn om hela tv-sidan räknas in. (Kreametern från Tillväxtverket anger 39,6
miljarder år 2017 för det som kallas Audiovisuellt, Film & TV.) Siffrorna tyder på att en viss ökning har skett över
tid, men inte i samma grad som dataspelsindustrin. Det ska sägas att statistiska uppgifter om dessa branscher
skiljer sig mellan å ena sidan branschernas egna uppgifter och å den andra Tillväxtverkets uppgifter i
”Kreametern”. Skillnaderna är i vissa avseenden stora på flera områden, exempelvis skiljer det noterade antalet

19

Spelarutvecklingsindex 2016, Dataspelsbranschen 2017
Svensk filmnäring, Boston Consulting Group 2015
21
Spelarutvecklingsindex 2018, Dataspelsbranschen 2019
20

14

anställda nationellt i dataspelbranschen över 2.000 anställda för 2017, där branschen har den högre siffran
(5.338).
Återkommande diskuteras möjliga synergier mellan filmbranschen och spelsektorn. Verksamheten BoostHbg i
Helsingborg är exempel på verksamheter som innehåller sådana ambitioner. Det har bland annat lett till
projektet Crafting Worlds där frågor om gemensam eller samordnad utveckling av berättaruniversum, för både
film och dataspel diskuterats.

BEFINTLIGA STRUKTURER I SYDSVERIGE
OLIKA ORGANISATION I DE SEX REGIONERNA
Frågor om regional utveckling och om kultur är delvis olika organiserade i de sex regionerna. I regionerna
Jönköping och Kalmar hanteras politiken på områdena i en gemensam nämnd, medan de i Blekinge, Halland,
Kronoberg och Skåne hanteras i separata nämnder. Även i förvaltningen är strukturen varierande. I Blekinge,
Kalmar och Kronoberg är organisationsenheten gemensam medan frågorna om regional utveckling respektive
kultur handläggs i separata enheter i Halland, Jönköping och Skåne.
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Filmresurscentra finns i alla sex regionerna. Mellan de tre regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg finns för
denna verksamhet sedan flera år ett etablerat samarbete under namnet Filmregion Sydost. I Halland och
Jönköping ligger filmresursverksamhet under respektive regionförvaltning. I Skåne ligger
resurscenterverksamheten i huvudsak i bolaget Film i Skåne, medan Region Skånes kulturförvaltning har en
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särskild tjänst för utveckling av film och rörlig bild. Bland specifika regionala verksamheter inom film och media
återfinns bland annat den ideella föreningen Filmplan med sin festival Carl International Film Festival i Blekinge,
Filmbyn i Jönköping och gränsöverskridande verksamheterna BoostHbg och Media Evolution samt flera
festivaler, bland annat den ledande nordiska kort- och dokumentärfilmsfestivalen Nordisk Panorama, i
Skåneregionen. Även FilmCentrum Syd har en aktiv roll i utvecklingen av filmen i Region Skåne.
Alla sex regionerna samverkar i organet Regionsamverkan Sydsverige där respektive regionstyrelses ordförande
och vice ordförande utgör styrelsen, och där tre utskott arbetar med frågor om
kollektivtrafik/infrastrukturplanering, regional utveckling respektive kultur. Till utskotten finns vardera en
arbetsgrupp. Ett sekretariat samordnar och stöder verksamheten. För föreliggande utredning finns en särskild
politisk styrgrupp etablerad, där politiker från både regional utveckling och kultur ingår.

FILMBRANSCHEN I DE SEX REGIONERNA
Omfattningen av verksamheter i Sydsverige inom KKN och det Audiovisuella området framgår på ett
övergripande plan i Tillväxtverkets statistik publicerad i ”Kreametern”. Data är från 2017. Att mer specifikt
identifiera de företag som bedriver verksamhet - eller skulle kunna bedriva verksamhet - inom filmproduktion
idag och framöver är vanskligt. Verksamhetskoderna för företagen och yrkena är trubbiga verktyg, eller ibland
alltför specifika för att fånga dagens utveckling där gränsöverskridande mellan exempelvis efterproduktion,
visuella effekter (VFX) och spel förekommer. I Skåne har en detaljerad inventering genomförts 2014 och den
visar ett stort antal företag med verksamhet inom film och media, närmare bestämt 611 st varav 189
aktiebolag med minst en anställd. Knappt tjugo av aktiebolagen hade fyra eller fler anställda, endast fem hade
tio eller fler. Ytterligare data finns i underlaget för den rapport om kreativa näringar i Skåne under perioden
2011-2016 som publicerades 201722. Även i Kronoberg har en inventering genomförts av KKN-företag under
perioden 2010-201623. I listan över företag i Kronoberg återfinns tre inom det audiovisuella området och tre
inom bild & form (varav IKEA är ett). Även Halland har genomfört en kartläggning. Fler inventeringar pågår eller
planeras. Under arbetet med utredningen har kontakt etablerats med ett produktionsbolag i Kalmarregionen
och ett i Blekingeregionen samt med två i Skåne. I bilaga listas företag som identifierats i de olika underlagen.
Data är i de allra flesta fall gamla och det är sannolikt att väsentliga förändringar har skett. Möjligen ger
uppgifterna en fingervisning om skillnaderna mellan de sex regionerna. Att fördjupa inventeringen av för filmen
relevanta företag i de sex regionerna, är en uppgift som behöver hanteras regionalt, baserat på lokalkännedom
snarare än sökningar på nätet eller på bristande statistiska underlag.

UTBILDNINGSANORDNARE
Mot bakgrund av bristen på kompetent arbetskraft till filmproduktion – både inhemsk och inkommande - har
filmbranschen tillsammans med Svenska Filminstitutet initierat arbete med att etablera en nationell
branschnämnd. Målet är att inom två år kunna erbjuda utbildningsplaner för grundläggande yrkesutbildningar
inom filmproduktion och att kunna certifiera sådana utbildningar och validera individer med motsvarande
kompetenser som utbildningarna förväntas ge. Vissa av de framtida utbildningarna kan komma att kunna
klassificeras som yrkeshögskoleutbildningar. I det perspektivet är det viktigt att de sex regionerna själva skapar
fördjupad kontakt med tänkbara utbildningsanordnare.
I de sex regionerna finns idag drygt 30 anordnare, de flesta i Skåneregionen (och mellan fyra och sju vardera i
övriga regioner) som bedriver YH-utbildningar med relevans för det audiovisuella området. Flera av dessa kan
sannolikt vara intresserade av att bedriva utbildningar för vilka behov identifieras av film- och TV-branschen.
Till det kommer de minst 23 folkhögskolor i de sex regionerna, som har verksamhet med kopplingar till film-
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och tv-produktion och där både YH-utbildningar och kortare kurser som inte är YH-utbildningar kan ges. I bilaga
listas tänkbara anordnare. Även denna inventering, liksom inventeringen av företag, behöver fördjupas med
hjälp av lokalkännedom.

ANALYS OCH ÖVERVÄGANDEN
I detta avsnitt beskrivs och analyseras de områden som identifierats som strategiskt intressanta under
utredningen. De har behandlats vid den arbetskonferens med politiker, tjänstemän och branschfolk, som ägde
rum i Växjö den 30 januari 2020 och redovisas här i den ordning som de prioriterades under mötet och med
kompletterande skrivningar och kommentarer.

PRODUKTIONSEKONOMI – SVENSKA PRODUKTIONSINCITAMENT, PRIVATA
INVESTERINGAR I REGIONALT PRODUCERAD FILM OCH PÅ SIKT EN GEMENSAM
FILMFOND I SYDSVERIGE
Det område som flest deltagare vid arbetskonferensen lade störst vikt vid var frågor relaterade till pengar för
filmproduktion. Här återfinns tre tankebanor; Hur skulle regionerna kunna medverka till att även Sverige inför
produktionsincitament för lokalisering av filmproduktion? Hur skulle volymen kunna öka på skattefinansierade
regionala investeringar i filmproduktion med åtföljande villkor för lokal spendering? Hur skulle privat
investeringskapital i filmproduktioner kunna attraheras till regionalt lokaliserad produktion?

PRODUKTIONSINCITAMENT
Branschens olika aktörer och olika tjänstemän inom sektorn tar återkommande upp behovet av s.k.
produktionsincitament. Dessa incitament fungerar i princip så att en inspelning som genomförs i
landet/regionen får tillbaka mellan 15 och 30 procent av det som spenderats i landet/regionen, en
återbetalning finansierad av skattemedel. Sverige är ett av tre EU-länder som idag inte har sådana incitament.
Även EES-länderna Norge och Island har incitament. Frågan är noga utredd i olika omgångar, både på europeisk
nivå och i Sverige, och det finns sannolikt en majoritet i Riksdagen för någon form av införande. I den utredning
som Tillväxtverket och Filminstitutet gjorde 201724 föreslås:
• Inför ett statligt produktionsincitament i form av en produktionsrabatt till företag på minst 25 procent.
• Säkerställ att den statliga produktionsrabatten ger positiva samhällsekonomiska effekter.
Branschorganisationen Film& TV-producenterna menar att en modell liknande den nyligen införda i Finland ska
införas i Sverige och att en årlig budget på 300 milj kr ska avsättas för rabatterna. Organisationens
sammanfattning av förslagen återfinns i bilaga.
Finansdepartementet har emellertid varit negativt och det som kan göras från regionalt håll är att fortsätta
påverka rikspolitiken, särskilt riksdagsledamöter från regionerna och Finansdepartementet. Till bilden hör att
det inom finansen finns en oro för att andra branscher som kan rymmas inom EU:s generella undantag för bl.a.
kultur, ska kräva liknande lösningar. En ytterligare aspekt i ett regionalt perspektiv, är att nationella
produktionsincitament skulle skapa ökad attraktivitet för lokalisering till regioner med stora regionala
investeringsfonder. Ur producentens synvinkel kan man då komma i åtnjutande av både produktionsincitament
och regionalt investeringskapital av tillräcklig storlek. En på sikt hyfsat stor regional filmfond är därför sannolikt
nödvändig för att ev. produktionsincitament ska medföra påtagligt ökad lokalisering till den egna regionen.
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FILMFOND
Branschen lyfter också behovet av investeringskapital via regionala filmfonder eller motsvarande.
Skattefinansierade filminvesteringar för produktion av långfilm och TV-serier finns i flera regioner, bl.a. Skåne,
Norrbotten, Stockholm och Västra Götaland. Regionala investeringar knyter genomförandet till regionerna och
därmed spenderas pengar lokalt, vilket leder till både sysselsättning och företagande. Utväxlingen på investerat
kapital i form av lokal spendering har i flera utvärderingar i Sverige och andra länder beräknats till omkring tre
kronor för varje investerad krona, eller mer. Uträkningarna varierar och är återkommande föremål för
diskussion och ifrågasättande utifrån avgränsnings- och definitionsaspekter. Viken omsättning ska räknas in i
effekterna? Vad kommer tillbaka i rena skatter – kommunal och regional skatt, moms, företagsskatt? Kan man
tala om regional bruttoproduktion som ett relevant mått i sammanhanget? Att det föreligger positiva
dynamiska effekter för regional utveckling råder det dock samsyn om. Den föreliggande rapporten är ett
resultat av det.
Dagens ekonomiska läge för kommuner och regioner innebär uppenbara svårigheter att frigöra medel för att
öka tillgången på regionalt investeringskapital för film- och tv-produktion, även om bedömningen är att det
skulle gynna både kultur och regional utveckling. Frågan behöver därför ses i ett längre tidsperspektiv. En
gradvis uppbyggnad av regionala medel kopplade till en interregional helhetssyn och med den i Skåne sedan
länge etablerade finansieringsverksamheten som bas kan vara en framgångsrik strategi. En sådan lösning
behöver då bygga på former där de sex regionernas pengar öronmärks för produktioner i just den egna
regionen och att de årligen avsatta medlen över tid byggs upp till en attraktiv volym även i andra regioner än
Skåne. Till det behöver frågor om administration och beslutsfattande hanteras liksom frågan om hur
oförbrukade regionala investeringsmedel ska kunna föras vidare över verksamhetsårsskiften frågor som Film i
Skåne berör i sin återkoppling på den preliminära versionen av rapporten. Sådana överväganden kan göras
redan nu och förslag på tänkbara lösningar återfinns i avsnittet ”Förslag” nedan.

PRIVAT INVESTERINGSKAPITAL
Tillgången till privat kapital som kan samverka med regionala pengar är tämligen begränsad i Sverige, men
genom att skapa mötesplatser mellan bransch och investerare kan en gynnsam utveckling stimuleras. Ett
exempel på vad som kan göras är planerna på att skapa ett finansieringsforum arrangerat av Carl International
Filmfestival i Karlskrona. Här skulle enskilda projekt kunna presenteras för investerare och få delar av
finansieringen på plats.
För de större dramaproduktionerna som streamingföretagen Netflix och HBO driver och finansierar med
privata medel saknas dock i stort sett möjligheten att med regionala pengar få fram lokalisering till den egna
regionen. Skattemedel som satsas genom regionala filmfonder gör det på villkor att de leder till att den
regionala investeringen medför en andel i de immateriella rättigheterna, vilket innebär en andel i det över tid
genererade överskottet från produktionen. Skattebetalarna ges då möjlighet att få tillbaka en del av de satsade
pengarna, något som är en grundförutsättning för att skattemedel överhuvudtaget ska kunna satsas. Flera
aktörer accepterar detta, men inte Netflix och HBO. Man vill ha total egen kontroll på de immateriella
rättigheterna och därav samtliga följande intäkter. Lokaliseringen av dessa två stora aktörers produktioner görs
därför där det finns pengar som inte ger andel i produktionen, t.ex. där det finns produktionsincitament.
Sverige och andra länder utan produktionsincitament ligger i detta avseende därför dåligt till.

YRKESKOMPETENSER – TILLGÅNGEN TILL LOKAL YRKESKOMPETENS FÖR
FILMPRODUKTION
Tillgången på god yrkeskompetens, särskilt på funktioner som platschef, logistikkoordinator, scripta,
scenografibyggare, elektriker m.fl. är generellt sett svag i Sverige. En utvärdering gjord av det brittiska
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företaget Olsberg SPI under 2019 belyser detta 25, och det bekräftas i samtal med producenter. Bristen bromsar
inte bara inhemsk produktion utan även inkommande produktioner. En nyckelfaktor för att producenter ska
vilja lokalisera produktion på en plats, är prisvärd tillgång på lokal arbetskraft av detta slag. Det finns därmed
skäl att se utbildning och vidareutbildning i relevanta yrken, som en strategisk faktor för att på sikt attrahera
mer filmproduktion till regionerna. Bristen har uppmärksammats av Filminstitutet och producenternas
branschorganisation Film&TV-producenterna. En förstudie är genomförd som lett till att en nationell
branschnämnd nu ska inrättas. Denna nämnd ska verka för utveckling av utbildningsinnehåll och svara för
certifiering och validering av yrkeskompetenser enligt det europeiska ramverket för kvalifikationer – EQF.
Läget öppnar för yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar, som skulle kunna äga rum i en eller flera av
de sex regionerna. Regionerna bör därför bevaka utvecklingen på detta område och hålla öppet för att stötta
försök hos olika huvudmän med sådana utbildningar. Av särskilt intresse är därför hur befintliga
yrkeskategorier utanför filmproduktionen genom kompletterande utbildning och praktik kan göras
anställningsbara även inom film-och tv-produktionsbranschen. En sådan utveckling skulle gynna långsiktig och
kontinuerlig försörjning för lokalt bosatta individer och för lokala företag, samtidigt som den skulle bidra till
attraktionskraft för lokalisering av filmproduktion. Regionerna har anledning att visa intresse för
utbildningsinitiativ i sektorn och överväga möjligheter att stötta anordnare.
Ett viktigt perspektiv på frågan om kompetensförsörjning är hur arbetsvillkor och långsiktig trygghet utvecklas.
Filmbranschens yrken har i vissa avseenden karaktären av säsongsarbete vilket sannolikt inte bidrar till
attraktivitet. Här finns också en historia av lågbetalda assistentroller med otrygga anställningsförhållanden. Det
kan innebära att även om goda utbildningsinsatser görs, så kan ändå kompetensförsörjningen förbli bristande.
Branschen behöver därför återkommande se över arbetsvillkoren och i kontakter med bland andra
Teaterförbundet analysera hur arbetsvillkoren påverkar kompetensförsörjningen. Regionerna kan medverka
genom att ställa villkor för sin medfinansiering.

NÄTVERKANDE – BYGGA OCH DRA NYTTA AV GRÄNSÖVERSKRIDANDE NÄTVERK,
EXEMPELVIS MELLAN DRAMA OCH SPEL
Karakteristiskt för utvecklingen inom sektorn är dels att streamingtjänster drivit på en kraftig ökning av
serieproduktion, framför allt drama, men också dokumentärer, samt att VR-teknik och spelindustrin vuxit och
utgör en global kraft i användningen av den senaste teknologin för gestaltning och berättande. Idag utvecklas i
flera fall ”berättaruniversum” som fyller innehåll på många olika plattformar och format snarare än en historia
för en enskild spelfilm. Till det kommer att de kreativa kompetenser som krävs inom rörlig bild och spel, i
princip också är användbara inom andra delar av de kulturella och kreativa näringarna – KKN. Allt detta talar för
att regionerna har en roll i att sammanföra individer verksamma inom KKN i syfte att skapa samarbeten och
synergier. Individer och företag som kan fungera i olika delar av KKN, där filmproduktion bara är en, har större
möjligheter att finna kontinuerlig försörjning där de bor, än om de endast arbetade med film. Det innebär att
tillgången på kompetens för filmproduktion i regionerna stärks och attraktiviteten att här lokalisera produktion
därmed ökar. Verksamheter som Media Evolution, Filmregion Sydost, BoostHbg, Game Habitat och NetPort
Science Park är verksamheter som har möjlighet att sammanföra individer och företag för att utveckla
synergierna inom KKN. Utbildningar vid bl.a. BTH spänner över detta fält. Utveckling av både kompetenser och
resurser inom ett vidgat fält för medieproduktion kan ses som en viktig strategi för att ligga i framkant och
möta den ökande globala konkurrensen.
Vid kontakter med företrädare för film-och tv-producenter och spelutvecklare framträder dock en bild av att
det finns stora skillnader i förutsättningar och arbetskultur mellan filmbranschen och dataspelsbranschen –
både vad gäller finansiella villkor, kreativa processer, dramaturgi och produktion. Man ser det som svårt att
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utan någon form av medlar- eller mäklarfunktion bygga upp fruktbara samarbeten mellan film och dataspel.
Vissa försök har gjorts, bl.a. med projektet Crafting Worlds, och där har bekräftats att det inte är självklart att
synergier särskilt lätt kan byggas mellan de två sektorerna. Möjligheterna finns, men det bygger på utveckling
av långsiktiga och uthålliga strategier. Här kan ytterligare stegvisa insatser på interregional bas, sannolikt vara
verksamt.

FILMKOMMISSION – BREDDA FILMKOMMISSIONSARBETET OCH UNDERLÄTTA FÖR
INSPELNING – ”EASE OF PRODUCTION”
Samarbetet inom Southern Sweden Film Commission är nu formaliserat och verksamheten bedöms
samstämmigt som värdefull med nyckelfunktioner för att attrahera produktionsverksamhet till alla sex
regionerna. Filmkommissionen är den aktör som producenter inom och utanför landet tar kontakt med för att
få information och hjälp med sin produktionsplanering. Man underlättar för producenter som undersöker
platser och möjligheter i Sydsverige. Filmkommissionen är också proaktiv och marknadsför bl.a. genom närvaro
vid konferenser, mässor och festivaler. När filmkommissionens geografiska ansvarsområde vidgas behöver
verksamheten stärkas. En upparbetad del av arbetet är att underlätta och medverka till ”Location scouting”platsletning. Det är en mer komplex verksamhet än man kan ana för den som inte är insatt. Det är inte bara
platsen som sådan och hur den ser ut, utan allt ikring; nåbarhet, kommunikationer, tillgång till el och vatten,
catering, tillstånd, inkvartering m.m. som ingår i underlaget till ett lokaliseringsbeslut. Här finns anledning att
undersöka hur filmkommissionen ytterligare kan stötta regionalt lokaliserade företag att utveckla sin förmåga
inom location scouting och att förmedla kontakter med dessa. En mer aktiv roll i att marknadsföra vissa
specifika platser – ”location promotion” skulle kunna utvecklas i samverkan med regionerna.
En filminspelning är en både dyr och komplicerad verksamhet som involverar många individer. Praktiska frågor
och logistik är dominerande inslag. Ur en producents synvinkel handlar det bland annat om fördjupning av vad
som framkommer vid en första location scouting; möjlighet att etablera ett lokalt kontor med lokaler för
personal, obyråkratisk hantering av tillstånd för inspelning på allmän plats, lätthet att få möjlighet att spela in i
offentliga byggnader, goda inkvarteringsmöjligheter, tillgång till cateringtjänster, tillgång till teknik, rekrytering
av lokal personal, lättillgänglig (och positiv) kontaktperson hos kommunen. Allt detta behöver producenten
hjälp med före och under produktionen. I filmkommissionens uppdrag behöver därför ingå också förmedling av
kontakter till företag som kan erbjuda olika typer av tjänster till filminspelningar utöver location scouting, s.k.
service providers. Det kan vara samma företag som arbetar med location scouting eller andra företag. Att
förmedla sådana kontakter bygger på att det finns sådana företag och att de kan identifieras. En uppgift för
filmkommissionen är därför, att tillsammans med regionerna kartlägga individer och företag som på hel- eller
deltid och säsongsmässigt kan stå till filmproduktioners tjänst med relevanta kompetenser. I och med att
filminspelning sällan medför lokala helårsarbeten så blir säsongsinsatser relevanta, något som kan liknas vid
systemet med deltidsbrandmän. När det gäller kommunernas policy för hur man bemöter och ger service till
inkommande filmproduktioner, så kan det bli ändamålsenligt med ett gemensamt arbete på regionnivå för att
skapa likformighet. Det skulle underlätta för filmkommissionen i sina kontakter med potentiella produktioner
om här fanns en gemensam sydsvensk ”code of local support”. Filmkommissionens stöd till kommunerna i
deras arbete med filmproduktion kan utifrån en interregional samsyn stärkas och göras mer effektivt.
Till detta kan läggas behovet att mer generellt synliggöra teknisk infrastruktur för produktion i olika delar av
Sydsverige. Genom att inventera vilka tillgängliga tekniska resurser som finns hos företag, organisationer,
kommuner, myndigheter, universitet och högskolor skulle ett samutnyttjande kunna göras möjligt, och alla som
behöver sådan teknik, tvingas inte att investera i eget – exempelvis ljus- och ljudutrustning, avancerad
efterproduktionsutrustning eller studiofaciliteter. En sådan fördjupad inventering bör genomföras tillsammans
med de sex regionerna och utgå från lokalkännedom.
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STYRKEOMRÅDEN OCH SPECIALISERING – ALLA KAN INTE GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN
BIDRA MED DET DE ÄR BRA PÅ
Erfarenheter från inspelningsverksamhet och möjligheter att motsvara producenters önskemål ser sannolikt
olika ut i kommuner och regioner inom Regionsamverkan Sydsverige. Det är oklart hur bilden ser ut och den är
sannolikt inte helt lätt att kartlägga. Samtliga regioner erbjuder attraktiva inspelningsplatser, men det
avgörande i det avseendet är i grunden vad som passar en tilltänkt produktions innehåll. Det går knappast att
föra fram att en region rent allmänt har ”bättre” platser än någon annan. Däremot är det rimligt att frågor om
tillgång till yrkeskompetenser av olika slag kan se olika ut i regionerna – några har tyngdpunkt på inspelning,
andra på efterproduktion. Kanske kan Halland utveckla sin styrka inom ljud- och musikproduktion att bli ett
styrkeområde för filmen. För privat finansiering finns redan en specialisering etablerad i Blekinge genom Carl
Film Financing Forum. Även för talangutvecklingens fördjupande och avancerade steg kan en specialisering till
en av de sex regionerna vara ändamålsenlig, i så fall kanske till Skåne som redan har
talangutvecklingsverksamhet. Den interregionala arbetsgrupp som arbetar med talangutvecklingsfrågorna
kommer säkerligen att förhålla sig till även det avancerade steget i talangutveckling. Det är viktigt att en
samsyn om hur fördelning av styrkeområden kan utvecklas. Varje region behöver se sin roll i helheten för att
sedan fokusera på det man är bäst på och samarbeta i det som behöver gemensamma ansträngningar. Hur det
ska ske måste bli föremål för ett fördjupande arbete, där en interregional filmstrategi bygger vidare på varje
regions egna förutsättningar.

TALANGUTVECKLING – STÖTTA TALANGER SÅ ATT DE FÅR BÄTTRE MÖJLIGHETER ATT PÅ
SIKT SKAPA FILM I DEN EGNA REGIONEN
I alla sex regionerna finns verksamheter som på olika sätt vänder sig till unga som vill utforska rörliga bilder. I
de flesta fall finns även medel, om än begränsade, för att stötta enklare produktioner, ofta i
talangutvecklingssyfte. Satsningarna skiljer sig åt mellan de sex regionerna både till struktur, inriktning,
avgränsningar och omfattning. Tyngdpunkter varierar mellan växthusverksamheter, kompetensförsörjning och
talangutveckling på olika nivåer. Budgetar och redovisningar är inte helt jämförbara. Den enda region som inte
redovisar några särskilda medel avsatta för talangutveckling är Region Jönköping, där ändå mellan 50.000 och
75.000 kr årligen tas ur den ordinarie filmbudget för att stödja talanger under utveckling. I Region Halland görs
olika arrangemang riktade till talanger och stipendier på sammanlagt cirka 80.000 kr delas ut. Utöver det
används delar av Hallands filmstöd på sammanlagt drygt 1 milj kr i talangutvecklingssyfte. Film i Skåne har
tydliga talangsatsningar inklusive särskilda medel för kortfilm; sammanlagt läggs där över 1,5 milj kr på
talangutveckling. Inom Filmregion Sydost (regionerna Kronoberg, Blekinge och Kalmar) finns olika former av
stöd som i huvudsak syftar till talangutveckling, sammanlagt närmare 400.000 kr. För de sex regionerna
tillsammans, är en ungefärlig beräkning mot bakgrund av ovanstående, att cirka 3 milj kr (varav cirka hälften
från Film i Skåne) på olika sätt går till utveckling av talanger.
De individer som tack vara dessa verksamheter finner att de vill fortsätta att utveckla sina förmågor att
uttrycka sig och kommunicera med rörliga bilder, ser ofta att det är förknippat med stora svårigheter att få till
stånd nätverk, producent och ekonomi för att göra nästa stegs projekt, en lite större film eller något för TV. De
väljer då att försöka utanför den egna orten och då handlar det om Malmö, Göteborg/Trollhättan, Stockholm
eller Umeå/Luleå. Det innebär att projekt som i flera fall hade kunnat genomföras lokalt, istället flyttas till en
central ort, inte sällan utanför de sex regionerna i Regionsamverkan Sydsverige. En viktig åtgärd för att
stimulera att produktion blir kvar i Sydsverige är att skapa tydlighet i hur talanger kan ta sig vidare till en
renodlat professionell nivå – ett särskilt stödprogram för talanger som ska ta steget från det lokala och
regionala till det interregionala eller om man så vill nationella, bör därför utvecklas. Olika modeller finns på
både regional och nationell nivå; Rookie, Sthlm Debut, Moving Sweden. I Skåne finns redan fungerande
kopplingar mellan kommuners och regionens talangorienterade verksamheter och sedan flera år etablerade
former (t.ex ”Pure Fiction”) för att nå filmskapare som redan gjort medvetna val om sina karriärer. Modellen
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kan tjäna som inspiration för en breddning till hela Sydsverige. Former för hur ett gemensamt ”Talang
Sydsverige” skulle kunna organiseras och drivas för att underlätta det avgörande steget ut i den professionella
branschen för talanger i alla sex regionerna behöver diskuteras och utvecklas. Här kan ytterligare samverkan
mellan befintliga filmresurscentra i regionerna vara en väg, liksom att undersöka i vad mån SYV-konsulenter
kan involveras i högre grad än idag för att synliggöra olika yrken och vägar dit för unga. Dessa frågor hanteras
redan i en särskild arbetsgrupp inom Regionsamverkan Syd och berörs i denna utredning i den mån de kan
kopplas till den professionella produktionsverksamheten på interregional nivå.

LÅNGSIKTIGHET, UTVECKLING AV REGIONAL BRANSCH OCH KUNSKAPSUPPBYGGNAD
Flera av de medverkande i utredningen har under arbetets gång lyft behov av att öka kunskapen inom politiken
och förvaltningarna om film- och tv-sektorn och dess villkor och möjligheter. Insikten är stor om att etablera ett
långsiktigt perspektiv. Även filmbranschen önskar långsiktighet och kunskap hos de man har kontakt med.
Filmproducenterna – både de som finns inom de sex regionerna och de som har sin bas utanför - är angelägna
om att framhålla att ett engångsprojekt inte leder till lokal uppbyggnad av varken lokala producenter, företag
som ger service eller ökad tillgång på lokal kompetent personal. Man menar att man behöver långsiktiga
förutsättningar i regional finansiering på mellan fem och sju år för att våga starta nytt, expandera befintlig
verksamhet eller etablera ett lokalkontor och därmed medverka till att bygga upp lokala kompetenser och
företag. Branschen efterfrågar helt enkelt stabilitet över tid i tillgången på kompetens, service och finansiering,
för att själva våga satsa exempelvis på teknikuppbyggnad inom en region. Det gäller såväl de internationella
produktionsbolagen utanför de sex regionerna, som befintliga produktionsbolag inom regionerna. I Ideella
föreningen Filmplans synpunkter på den preliminära rapporten efterfrågas större fokus på sydsvenska
regioners företag. En svårighet är att det idag knappast finns produktionsbolag utanför Skåne, som kan ta sig an
större drama-produktioner. En central poäng enligt utredarens bedömning, är att de åtgärder som görs ska
syfta till att både attrahera externa aktörer att förlägga produktion till Sydsverige och att stimulera och
underlätta för företag som har sin hemvist i Sydsverige att expandera och fördjupa sina verksamheter. Båda
delarna i denna strategin är viktiga för att driva utvecklingen. Samtidigt behövs realistiska förväntningar. Det
kommer inte att vara möjligt att inom överskådlig tid ha etablerat kvalificerade och större produktionsbolag i
var och en av de sex regionerna. Däremot kan sannolikt olika former av serviceföretag och underleverantörer
av exempelvis ljud, musik och datagenererat material spridas inom Sydsverige när produktionsvolymerna ökar.
Samma sak gäller mötesplatser och utbildningsanordnare. Men här behövs både tålamod och framför allt
uthållighet. Ur politisk synvinkel finns därför behovet att inlemma filmstrategin i den långsiktiga
viljeinriktningen för regionen och att skapa former och politisk samsyn för att säkerställa att häftiga kast i
framför allt de ekonomiska förutsättningarna undviks. Den föreliggande utredningen kan ses som ett led i det
arbetet.

ORGANISATION OCH STRATEGI – FLERA STEG
Övergripande frågor om hur åtgärder som stimulerar ökad filmproduktion bör organiseras inom regionerna är
avgörande för framtiden, liksom hur en interregional filmstrategi bör utformas och följas upp. Här handlar det
om samverkansformer och prioriteringar utifrån regionernas möjligheter och bedömningar av olika insatsers
effekter. En central fråga blir hur långsiktighet och uthållighet kan etableras. På ett organisatoriskt plan finns
redan olika samarbeten som går att bygga vidare på. Regionsamverkan Sydsverige kan rimligen bli den
befintliga struktur på vilken en gemensam interregional filmstrategi kan vila. Nationell samverkan kan ges kraft
genom att hanteras interregionalt i den konstellationen. Den politiska styrgruppen för filmutredningen kan
utgöra den politiska basen. Hur den redan befintliga samverkan mellan tre av de sex regionerna - Filmregion
Sydost - ska samverka eller infogas behöver diskuteras, liksom hur Skånes omfattande erfarenheter och
kompetenser inom filmfinansiering och lokalisering ska kopplas till ett interregionalt samarbete. Även formerna
för hur Hallands arbete med att öka filmproduktionen i sin region ska samverka i en interregional strategi
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behöver tydliggöras liksom initiativen med bl.a. finansieringsforum i Blekinge. En struktur med en eller flera
interregionala referensgrupper där tjänstemän, politiker och bransch möts för att ge råd i filmfrågor och
samtidigt bidrar till gemensam kunskapsuppbyggnad, kan vara en möjlighet för att både bygga kunskap och
utöva inflytande. Frågor om hur eventuella referensgrupper ska sättas samman och möten roteras mellan
regionerna behöver då få svar. I dessa organisatoriska frågor ingår såväl formerna för politisk styrning som för
operativt arbete och organisation; det gäller i hög grad om eller när ett gemensamt sydsvenskt
finansieringsorgan etableras. Då behöver tydliga former för inriktning, kriterier och beslutsansvar finnas på
plats, och betryggande rutiner för hur regionala pengar leder till lokalisering till just den region pengarna
kommer från. De förslag som förs fram i det följande ska ses om en början på arbetet med att hantera
organisatoriska frågor, där utgångspunkten är att dra nytta av befintliga strukturer.

FÖRSLAG
De tids- och datumangivelser som följer är satta innan corona-pandemin slog till. Nya uppskattningar av tider
kan knappast göras innan vi ser slutet på pandemin och kan bedöma hur näringsliv och samhällsekonomi
återhämtar sig. I avvaktan på det ligger de ursprungliga tidsangivelserna kvar, men kommer helt säkert att
behöva ändras.

PÅ KORT SIKT
Interregional strategi: Varje region tar fram underlag som belyser den egna regionens förutsättningar och roll i
arbetet för ökad filmproduktion i Sydsverige. En viktig del i underlaget är fördjupade regionala inventeringar av
för film- och tv-produktion relevanta företag och verksamheter. Klart före utgången av november 2020. De
regionala underlagen ligger till grund för arbetet med att ta fram en gemensam interregional filmstrategi, där
flera av nedanstående förslag kan ingå som steg på vägen till uppställda mål. Klart under våren 2021.
Produktionsincitament och statliga medel: Driva påverkansarbete för att få till stånd svenska
produktionsincitament och för att få fram regionalt öronmärkta statliga medel för filmproduktion. Kontinuerligt
arbete som utvecklas interregionalt och i nationell samverkan med andra regioner. Utredningens politiska
styrgrupp görs till noden för arbetet.
Southern Sweden Film Commission: Filmkommissionens uppdrag breddas att innefatta:
•
•

•
•
•
•

”Location promotion”, dvs aktivt marknadsföra (bl.a. genom en platsbank på hemsidan) ett urval av
platser som regionerna vill framhäva.
Återkommande inventering och kontakt med regionalt verksamma företag och individer inom
produktion och produktionsservice och komplettering på hemsidan med kontaktuppgifter till dessa. I
inventeringen som görs med stöd av regionernas förvaltningar, infogas om möjligt även försök att
kartlägga regionalt tillgänglig och relevant teknisk infrastruktur hos både företag, utbildningar och
organisationer.
Medarrangör av en årlig nätverksträff för de branschanknutna företagen i de sex regionerna dit även
spelutvecklare och aktörer inom spelbranschen bjuds in.
Utarbetande av förslag på kommunal policy för bemötande av filminspelningar.
Stärkt stöd till inkommande produktioner genom fortbildning av lokalt verksamma företag som
erbjuder ”location scouts”.
Stöd till kommunerna i deras kontakter och arbete med inkommande film- och tv-produktion.
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För att breddningen ska vara möjlig bör bidraget till filmkommissionens driftbudget från de fem regionerna
utanför Skåne (utöver de medel som inom vardera region redan används för filmkommissionens arbete) öka
från 25tkr till minst 100tkr per region och år från och med 2021, dvs ett samlat budgettillskott till SSFC centralt
på sammanlagt minst 375tkr utöver de nuvarande 125 tkr (utöver vad regionerna satsar inom sig på bl.a.
location scouting) vilket skulle bidra till att möjliggöra en för de breddade uppgifterna nödvändig
personalförstärkning.
I synpunkterna på den preliminära rapporten ges tydligt stöd till en breddning av Filmkommissionens arbete.
När det gäller frågan om en årlig nätverksträff, så menar Ideella föreningen Filmplan och Filmregion Sydost att
den ska ske inom den redan etablerade mötesplatsen i Karlskrona och CIFF. Utredarens tanke på att
nätverksträffen ska roteras mellan de sex regionerna avvisas. Det är utredarens bedömning att den
förankrande och för de enskilda regionerna motiverande effekten av nätverksträffen minskar om den inte
roteras, men att detta ska vägas mot de kvaliteter och den kostnadseffektivitet som redan byggts upp inom
CIFF:s verksamhet. Utredarens bedömning efter denna avvägning är att nätverksträffarna bör ske inom ramen
för CIFF, eftersom det är av stor vikt att upprätthålla kvalitet och effektivitet i ett sådant arrangemang och att
bidra till stabilitet för CIFF. En rotation medför i nuvarande läge alltför stort merarbete och risker för kvalitet
och effektivitet samt skulle innebära en försvagning av CIFF.
Yrkeskompetenser: Regionerna följer genom kansliet för Regionsamverkan Sydsverige arbetet med att inrätta
en nationell branschnämnd för utbildning, certifiering och validering av kompetenser inom film- och tvproduktion. Branschnämndens yrkesbeskrivningar kommuniceras i den takt de färdigställs, till SYVkonsulenterna i kommunerna i de sex regionerna. Kansliet tar kontakt med potentiella utbildningsanordnare i
de sex regionerna redan under hösten 2020 för att stimulera till etablering av yrkesutbildningar och
yrkeshögskoleutbildningar som leder till att tillgången ökar på kompetens inom bristyrken för filmproduktion i
regionerna. Frågan om ett regionalt utvecklingsstöd till etablering av nya utbildningar inom området behandlas
inom Regionsamverkan Sydsveriges utskott för regional utveckling resp. kultur.
Organisation: Den grundläggande organisationen som behövs för arbetet, bygger på den befintliga för
Regionsamverkan Sydsverige, där den politiska styrgrupp som skapats för filmutredningen blir styrande och
samordnande för det interregionala filmarbetet och kansliet i vissa avseenden operativt. Till detta kommer att
den befintliga organisationen för Film i Skåne ökas något för att hantera större volymer av ansökningar om
filmfinansiering och talangkliv samt för Southern Sweden Film Commissions breddade uppdrag. Det nya är att
en referensgrupp skapas där politiker och tjänstemän ges insyn och inflytande över principiella frågor som
kriterier för finansieringsbeslut. I referensgruppen kan förutom regionala nyckelpersoner, exempelvis finnas
representanter för såväl branschen, den ideella föreningen Filmplan som för samverkansorganet Filmregion
Sydost. Referensgruppen ges inflytande över Sydfilms beslutskriterier och ges återkommande lägesrapporter
och har möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten. Referensgruppen ska samtidigt hålla armlängds
avstånd till de konkreta finansieringsbesluten. Samlingsnamnet för de till filmen kopplade verksamheterna blir
Sydfilm med adress hos Regionsamverkan Sydsverige.
Dataspelsutveckling: De synergier som finns mellan film och dataspelsbranscherna bevakas via BoostHbg som
ges ett särskilt uppdrag att under 2021 samverka med regionala filmresurscentra. Samverkan ges en enkel form
och består av platsbesök med information till intresserade unga om dataspelsbranschen och dess yrken och
kreativa möjligheter. Finansiering av satsningen utreds av BoostHbg i samverkan med kansliet för
Regionsamverkan Sydsverige och delas regionalt. Samtidigt utreds frågan om hur bidrag till tidiga skeden av
dataspelsutveckling skulle kunna ges på regional nivå. Kontakter tas för att etablera samverkan mellan
kommuners kulturskola och organisationen Dataspelsbranschen om kurser i spelutveckling.
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PÅ LÄNGRE SIKT
Filmfond Syd: En interregional filmfond etableras med Region Skånes filmfinansieringsverksamhet som bas.
Verksamheten drivs som ett pågående tio-årigt projekt inom aktiebolaget Film i Skåne, med syfte att hantera
filminvesteringar med medel från de fem regionerna utanför Skåne. Tillsammans med Film i Skånes
investeringsverksamhet som fortsätter som hittills, ges verksamheten det samlade namnet Sydfilm. Projektet
vilar på ett interregionalt avtal som reglerar användningen av pengarna. Modellen bygger på att varje regions
insats i fonden är öronmärkt till lokalisering och spendering i just den region som bidragit med pengarna. I
finansieringsvillkoren ingår både spenderingskrav och krav på goda arbetsvillkor. Beslut om finansiell insats i
filmprojekt fattas på kvalitativa grunder utifrån överenskomna kriterier, av en liten ledningsgrupp som initialt
är samma som för nuvarande finansieringsverksamhet inom Film i Skåne, men som kompletteras med en eller
två personer i ett regionalt roterande system över tid. Till verksamheten knyts en referensgrupp som utses av
Regionsamverkan Sydsverige (se förslaget om organisation i föregående avsnitt). Individer från
referensgruppen ges möjlighet att under kortare perioder arbeta på fondens kansli i syfte att bygga och sprida
kunskap om arbetet.
Kapitaluppbyggnaden sker stegvis på så sätt att varje region förutom Skåne, årligen med början 2021 mot
faktura för projektet från Film i Skåne, lägger in 200tkr från budgeten för regional utveckling och lika mycket
från budgeten för kultur, dvs totalt 400tkr per år och region. Fem procent av tillskotten får användas för att
bekosta fondens administration. Oförbrukade medel ligger i egenskap av pågående projekt kvar i fonden över
budgetårsskiften och ökar då fondens storlek. Ett mål sätts om minst 2 miljoner kr i andel av fonden för var och
en av de fem regionerna utanför Skåne, och när målet nåtts kan regionen välja att stoppa påfyllningen eller
fortsätta. Det är viktigt att inse att den totala summan tillgängligt finansieringskapital behöver omsättas i
filmproduktion för att den önskvärda effekten på tillväxten ska ske. Det räcker alltså inte med en påse pengar,
den måste användas. När Filmfond Syds attraktionskraft som finansiär ökar i takt med storleken på tillgängliga
medel, så kommer efterfrågan att öka och nya medel behöva tillskjutas kontinuerligt. Det är så tillväxten drivs.
När medlen från en region investeras återupptas med andra ord påfyllningen. Om Filmfond Syd blir
framgångsrik behöver de årliga tillskotten ökas. Hur detta ska lösas politiskt, formellt och redovisningstekniskt i
den föreslagna projektformen eller annan juridisk form behöver utredas, något som Film i Skåne berört i sitt
svar på den preliminära rapporten.
Med dagens situation har Skåne redan nått det föreslagna volymmålet och behöver därmed inte investera mer
än man redan gör varje år utan kan fortsätta sin investeringsverksamhet i oförändrad form och volym, eller om
man så önskar, öka sin egen satsning. Om de övriga fem regionerna fyller på i takten minst 400tkr per år och
ingen satsning sker som lokaliseras till dessa fem, så har målet nåtts 2025 och det samlade kapitalet tillgängligt
för investering fått en volym om närmare 30 milj kr per år vid oförändrad verksamhet i Skåne. I vilken grad
denna summa är möjlig att uppnå och tillräcklig för att åstadkomma en önskvärd volym på regional
filmproduktion i Sydsverige behöver utvärderas efter något år, och sannolikt omprövas. På sikt behövs
sannolikt en betydligt högre årlig finansieringsvolym som närmar sig dagens nivå i Västra Sverige, något som
Film i Skåne, Ideella föreningen Filmplan och Filmregion Sydost framhåller.
Filmregion Sydost menar i sitt svar på den preliminära rapporten att man är ”mycket tveksam” till den
föreslagna konstruktionen, men anger inget alternativ. I utredarens intervju den 11 oktober 2019, med
företrädaren för Filmregion Sydost framkom att man där helst såg en lösning där Skånes filmfinansiering även
framöver sker separat och att de andra fem regionerna tillsammans skapar en ny gemensam fond som matchar
Skånes, dvs en ny fond med en volym på närmare 20 miljoner årligen (”1+5 lösning”). För gemensamma
satsningar med Skåne föreslog man en administrativ överbyggnad som samordnar de två finansiärernas beslut
och administration.
Det är utredarens bedömning att en sådan lösning till en del liknar den föreslagna, men kräver en dubbel
administration – dels en administration av en ny fond, dels en ny administrativ överbyggnad för samverkan
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mellan två finansiärer. En ”tvåfonds-lösning” framstår också som mindre effektiv i att ta tillvara och dra nytta
av befintlig kompetens, som idag främst finns i Film i Skåne. En ”tvåfonds-lösning” skapar inte heller bilden av
en samlad och kraftfull finansiär, något som behövs för att attrahera produktioner. Splittring riskerar att
signalera byråkrati och administrativt krångel, även om den kanske tillfredsställer lokala eller regionala
positionerings- och identitetsönskemål. Filmregion Sydosts tankar berör också i vad mån den skissade
finansieringsvolymen är realistisk, något som är en fråga av politisk karaktär.
I samtal om en kraftsamling kring filmfinansieringen i Sydsverige har även tanken på etableringen av ett helt
nytt regiongemensamt aktiebolag diskuterats. Till ett sådant bolag skulle all filmfinansieringsverksamhet i
Sydsverige förläggas, och regionerna skulle vara delägare med intresserade kommuner som partners. Som en
följd skulle då Film i Skånes finansieringsverksamhet flyttas in i detta nya bolag. Det är utredarens bedömning
att en sådan lösning skulle innebära nya och sannolikt komplexa strukturer för finansiering, ledning och
styrning, och därmed kan komma att bli vansklig att driva och att accepteras politiskt. Ett nytt aktiebolag
förordas inte av utredaren som menar ett en projektbaserad lösning inom nuvarande struktur för Film i Skåne
är den som ger enklast inflytande och säkrast styrning med god kvalitetskontroll.
Talangutveckling: När Filmfond Syd är etablerad med pengar från alla sex regionerna, öronmärks 10 procent av
medlen till satsningar på filmproduktioner där syftet är att ge kommande talanger möjlighet att ta det allra
sista steget vidare in i en helt professionell verksamhet med större budgetar än vad som är möjligt i de tidiga
stegen på kommunal och regional nivå. Ansökningar om satsningar på talangers produktioner görs via regionala
resurscentra och prioriteras i ett första steg av regionalt ansvariga. Beslut där lokaliseringen av produktionen
vägs in, fattas av Sydfilms ledning som samtidigt utser en mentor för varje projekt som stöds. Pengarna tas från
den pott som hör till talangens region.
I de synpunkter som framkommit på den preliminära rapporten framgår att Filmregion Sydost inte önskar en
öronmärkning av finansieringsmedel för talangutveckling och att man liksom Film i Skåne menar att
talangutvecklingsfrågorna ska hanteras i den arbetsgrupp som redan finns för filmkulturella frågor inom
Regionsamverkan Syd. Det är utredarens bedömning att det i Sydsverige liksom i andra filmregioner i landet
behövs möjligheter att ta ett rejält steg in i professionell verksamhet, och att de då behövs resurser som
överstiger vad som kan skapas på kommunal och regional nivå. Det kan också ses som naturligt att just det
steget sker i nära kontakt med en mer betydande finansieringsaktör och de etablerade bolag som samarbetar
med en sådan. För att markera betydelsen av talangsatsningen på denna nivå är det utredarens bedömning att
en öronmärkning är ändamålsenlig, genom att den signalerar ett rejält åtagande. Att låta det sista och mest
avancerade steget i en struktur för talangutveckling ligga inom ramen för de regiongemensamma satsningarna i
Sydsverige står inte i motsats till de satsningar som kan göras kommunalt och regionalt, och kan med fördel
också behandlas i den befintliga arbetsgruppen för filmkulturella frågor. Att de tas upp i denna utredning är för
att belysa behovet av ett helhetsperspektiv där samordning mellan de olika nivåerna bedöms som gynnsam.

STYRKOR, SVAGHETER, MÖJLIGHETER OCH HOT
I detta avsnitt gör utredaren bedömningar av olika aspekter på några av förslagen.
INTERREGIONAL STRATEGI

Styrkan med en gemensamt framtagen interregional strategi är att den får tyngd och tar vara
på den gemensamma viljan och kraften i de sex regionerna. Sannolikheten för att strategin
genomförs är då stor. Svagheten är att den gemensamma strategin kan bli ett i vissa avseende
urvattnat dokument där skillnader mellan regionerna i förutsättningar begränsar vad som är
möjligt att formulera och komma överens om. En annan svaghet är att data för skarp
uppföljning av strategiska mål inte alltid är lätt att få fram. En gemensam strategi ger god
möjlighet till gemensamt lärande och därmed gemensam utveckling av arbetet även framöver.
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Möjligheten att Sydsverige som helhet uppfattas som en attraktiv plats för filmproduktion ökar
med en gemensam strategi på plats. En gemensam strategi kan också skapa goda möjligheter
för samlat agerande för att åstadkomma statlig motfinansiering till de regionala satsningarna.
En oviss framtid med eventuella ändringar av politiska prioriteringar i de olika regionerna kan
innebära hot mot innehållet i strategin och dess genomförande. Bland hoten finns också
eventuella tendenser till att av olika skäl prioritera den egna regionens strategiska intressen
framför vad som kan byggas gemensamt av alla sex.
STÄRKT FILMKOMMISSION

Styrkan med ett breddad uppdrag för filmkommissionen är den erfarenhet som finns samlad
under de gångna årens verksamhet. Det är en kompetent och professionell verksamhet som
bara kan bli bättre. Svagheten kan ligga i otillräckliga personalresurser för det vidgade
uppdraget och de prioriteringssvårigheter som kan uppstå när tiden och pengarna inte räcker
till alla ambitioner. En annan svaghet kan vara att verksamheten har sin bas i Skåne och att det
kan vara svårt att profilera kommissionen på hela Sydsverige. Möjligheterna är stora och goda
att innehållet i det vidgade uppdraget verkligen kommer att bidra till ökad filmproduktion.
Profileringen på hela Sydsverige är en viktig möjlighet, som kan bidra till ökad attraktivitet och
samhörighet. Hoten ligger främst i nedprioritering av resurstilldelningen som en följd av tuffa
ekonomiska tider, men till en del också i sårbarhet med tanke på bemanningen, som idag vilar
på en person. Till det ska läggas att filmkommissionen agerar på en konkurrensutsatt marknad
där andra liknande aktörer framför allt utanför Sverige i många fall har kraftigare ekonomiska
muskler.
STÄRKTA YRKESKOMPETENSER

På det här området finns inom regionerna inte någon betydande styrka, det är den som
behöver skapas. Svagheten ligger i bristen på arbetsplatser och arbetstillfällen inom film- och
tv-produktion, vilket leder till svaga incitament till kompetensutveckling för företag och
individer i de sex regionerna. I denna svaghet ligger också de vitt skilda förutsättningarna för
branschetableringar mellan de sex regionerna. Möjligheterna är goda att med stöd av den
kommande nationella branschnämnden stimulera utbildningsanordnare att erbjuda relevanta
yrkesutbildningar särskilt om det samtidigt sker en expansion av filmsatsningarna inom de sex
regionerna. Sådana utbildningar behöver inte nödvändigtvis lokaliseras till regioner där
produktionsverksamheten expanderar, utan kan ses som en gemensam interregional
möjlighet. Sammantaget skulle det leda till ökad tillgång på yrkeskompetenser i Sydsverige.
Bland hoten finns att kompetent arbetskraft alltid är attraktiv och att det finns ”flyktrisker” om
Sydsverige inte lyckas expandera produktionsverksamheten. Dåliga arbetsvillkor och otrygga
anställningar kan hota återväxten.
SAMVERKAN MED DATASPELSUTVECKLARE

Förslaget bygger på flera styrkor som har med kompetens och sysselsättning att göra. På
många håll i Sydsverige finns kompetenta och väletablerade företag inom dataspelsutveckling
som behöver arbetskraft. Där finns också lärosäten som erbjuder avancerade och relevanta
utbildningar. Olika organisationer och pådrivande projekt finns lokaliserade till framförallt
Skåne. Svagheten är att de två sektorerna - film resp. dataspel - skiljer sig åt på väsentliga
punkter som finansiella modeller, företagskultur och arbetsprocesser, och att filmbranschen är
sämre än dataspelsbranschen, som genom sin ekonomiska styrka är bättre på att attrahera
arbetskraft. Möjligheten är bland annat att genom inriktning på unga och resurscentra för film,
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bygga kontakter och nätverk i tidiga karriärsskeden, som senare kan utvecklas till konkreta
synergier. Bland hoten finns att arbetet med att nå ut till resurscentra kan vara tidsödande och
att möjligheterna att infoga dataspelsaspekter i resurscentras planer kan vara begränsade.
FILMFOND SYD

Styrkan med ett sammanhållet paraply för filmfinansiering med lokaliseringsvillkor till
Sydsverige, är att storleken på möjliga investeringar kan öka till en mer attraktiv nivå än idag.
En annan styrka med förslaget är att det tillvaratar befintlig kompetens samtidigt som det
innefattar utveckling och spridning av finansieringskompetens till alla sex regionerna.
Svagheten är framför allt att den totala investeringsvolymen i ett internationellt perspektiv
förblir blygsam. Bland möjligheterna finns att om konstruktionen som ett interregionalt projekt
visar sig fungera bra, och lokalisering till regionerna blir spridd, så är det fullt möjligt att
expandera volymer genom ökade regionala satsningar. Hot finns bland annat i form av
bristande spridning av produktionslokaliseringarna och ändrade politiska prioriteringar.
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UTKAST TILL INTERREGIONALA STRATEGISKA MÅL FÖR ÖKAD FILMPRODUKTION I
SYDSVERIGE
De tids- och datumangivelser som följer är satta innan corona-pandemin slog till. Nya uppskattningar av tider
kan knappast göras innan vi ser slutet på pandemin och kan bedöma hur näringsliv och samhällsekonomi
återhämtar sig. I avvaktan på det ligger de ursprungliga tidsangivelserna kvar, men kommer helt säkert att
behöva ändras.

HUVUDMÅL – ELLER OM MAN SÅ VILL: VISION
•

De sex regionerna i Sydsverige uppfattas senast 2024, som attraktiva för lokalisering av filmproduktion
och som en professionellt och kulturellt stimulerande miljö att bo och verka i för yrkesarbetande inom
sektorn. Talanger kan ta steg in i fullskalig professionell produktion utan att lämna Sydsverige.

•

Svenska och utländska filmproduktioner som helt eller delvis spelas in och/eller efterbearbetas i
Sydsverige är 2025 dubbelt så många som 2020 räknat i antal dagar, sysselsatt lokal personal och
spenderade pengar.

•

Filmrelaterade besök och turism i Sydsverige är 2030 märkbart större än 2020, och ökningen kan läsas
av i besöksnäringarna.

DELMÅL
Under varje delmål behöver anges i punktform hur målen stegvis ska uppnås. De olika målen behöver också
prioriteras för att regionerna ska kunna satsa effektivt på de mål man menar är mest verksamt för att uppnå
det som beskrivs i huvudmål/vision.
•

De sex regionerna har var för sig under 2020 formulerat vägval och ambitioner inom filmområdet, och
med dessa som utgångspunkt senast under våren 2021 tillsammans arbetat fram en gemensam
interregional strategi för ökad filmproduktion i Sydsverige med tillhörande handlingsplan.
Möjligheterna att utveckla Öresundssamarbetet och Östersjöperspektivet beaktas.

•

Filmkommissionens verksamhet inkluderar vid utgången av 2021, att erbjuda uppgifter om
branschrelevanta kompetenser och företag i hela Sydsverige och innefattar början till en pool av
deltidsarbetande och certifierade yrkespersoner. Filmkommissionens arbete vidgas till att också
främja marknadsföring inom och utanför Sverige, av i regionen producerad film. Den regionala
finansiering av filmkommissionens verksamhet uppgår under 2021 till minst 100tkr från var och en av
de sex regionerna och de sex regionerna har inom sig egna resurser för bl.a. location scouting.

•

Ett interregionalt samrådsorgan ”Sydfilm” (baserat på sammansättningen av styrgruppen för
filmutredningen) finns före utgången av 2020 etablerat för behandling av frågor som rör
filmkommissionen, interregional filmfinansiering och utveckling av film- och tv-produktion. I
samrådsorganets uppgift ingår att föreslå strategier och åtgärder för nationell samverkan och
påverkan på nationella politiska beslut inom filmproduktion.

•

Mekanismer finns efter förslag från Sydfilm, politiskt beslutade under 2021 för att säkerställa att
filmfinansiering från regionerna innebär att produktion sker i den region som bidrar till finansieringen.

•

Regionalt offentligt finansieringskapital som investeras i film- och dramaproduktion med
spenderingskrav i Sydsverige uppgår till sammanlagt minst 30 miljoner kr per år senast under 2025 och
administreras av ett gemensamt kansli kallat Filmfond Syd med Sydfilm som styrande organ i
övergripande frågor. Formerna och ansvarsfördelningen för de konkreta finansieringsbesluten är
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utredd och fastlagd. Minst 40% av den regionala finansieringen öronmärks för spendering till lokala
företag och yrkesverksamma skrivna inom regionerna.
•

En gemensam policy för hur regioner och kommuner underlättar och förenklar för filminspelningar,
har formulerats av Sydfilm och kommuniceras senast före utgången av 2020. Andelen kommuner som
antagit och tillämpar policyn är 2021 minst 75%.

•

Minst en utbildningshuvudman i varje region i Sydsverige erbjuder under 2021 kompetensutvecklande
yrkesutbildningar för personer inom sektorn och andra relevanta sektorer, som leder till certifiering
från film- och tv-branschens yrkesnämnd. Ett nätverksforum för utbildningar inom sektorn finns
interregionalt etablerat under 2021.

•

Antalet i Sydsverige etablerade serviceföretag och/eller produktionsbolag med relevans för branschen
och yrkespersoner verksamma inom sektorn, som bor i Sydsverige är 2024 25% fler än 2020.

•

Ett regiongemensamt forum för möte och nätverkande inom för filmproduktion relevanta delar av
KKN äger rum en gång per år med början 2021, i samband med Carl International Film Festival i
Karlskrona.

•

Filmkulturell verksamhet är senast 2022 tillgänglig i Sydsveriges samtliga kommuner med särskilt fokus
på att nå barn och unga, och en större andel barn och unga än 2019 skapar 2022 själva film med
kommunalt stöd.
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Samt arbetsmaterial, presentationer och hemsidor kopplade till ovanstående och några till.
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Bilaga 3
Film& TV-producenternas sammanfattning om produktionsincitament
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Bilaga 4
FÖRETAG SOM IDENTIFIERATS SOM MÖJLIGA FÖR EN EXPANSION AV FILMPRODUKTIONEN:
SKÅNE
Yellow Bird Productions Aktiebolag
Way Creative Films AB
Scand Vision AB
Smart Film AB
Anagram Produktion AB
Animero AB
Reklambyrån Bk i Malmö AB
Gertrud och Söner AB
Colibri Television Aktiebolag
King Edward Filmproduktion AB
Rabad AB
Slugger Film Aktiebolag
Filmarkivet Mediaimport Aktiebolag
Anagram Live AB
Lifestyletv Productions AB
Creandia AB
Agnesfilm och Television AB
Fiesta Film AB
Min.T AB

KRONOBERG
HL Design & Media AB
AttentionMedia Europe AB
Kristen TV i Sverige AB (publ)

BLEKINGE
IStudio Visuals

KALMAR
Wedomotion AB

HALLAND
Färgfilm
Filmkreatörerna
Emelie Lindblom Filmproduktion
AA produktion
Mattias Skoog Creative AB
Kosmonaut (i Falkenberg för scenografi, rekvisita mm.)
Meindbender AB (i Falkenberg för datagenererade bilder samt spelutveckling)

JÖNKÖPING
Uppgift saknas
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Bilaga 5
UTBILDNINGSANORDNARE YH DÄR INRIKTNINGAR FINNS SOM LIGGER NÄRA YRKEN INOM
FILM- OCH TV-PRODUKTION. (FLERA ANORDNARE KAN TILLKOMMA)
Färgmarkerade är verksamma I flera regioner
Utbildningsanordnare, juridiskt ansvarig
Skåne

26st
Badeur Consulting Group AB
Båstads Kommun
Competensum Skåne Nordväst AB
EC Utbildning AB
Eslövs Kommun
Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet
Företagsuniversitetet Aktiebolag
Helsingborgs Kommun
Hermods Aktiebolag
Hässleholms Kommun
IHM Business School Aktiebolag
Kristianstads Kommun
Kyh Ab
Landskrona Kommun
Lernia Utbildning Aktiebolag
Malmö Kommun
Medieinstitutet i Sverige AB
NBI i Växjö AB
Newton Kompetensutveckling AB
Plushögskolan AB
Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB
Sveriges Yrkeshögskola AB
TEC Travel Education Centre AB
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag
TGA utbildning AB

Halland

5st
EC Utbildning AB
Halmstads Kommun
Kungsbacka Kommun
Plushögskolan AB
Varbergs Kommun

Kronoberg

4st
EC Utbildning AB
Idé & Resurscentrum i Ljungby Aktiebolag
Kyh Ab
NBI i Växjö AB
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Jönköping

7st
Eksjö Kommun
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Stockholms Universitet
Gislaveds Kommun
Plushögskolan AB
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag
TUC Sweden AB
Vetlanda Kommun

Blekinge

4st
Hermods Aktiebolag
Hyper Island Program AB
Karlshamns Kommun
Olofströms Kommun

Kalmar

6st
Industriellt UtvecklingsCentrum i Kalmar AB
Region Kalmar
Nybro Kommun
Oskarshamns Kommun
Stiftelsen Capellagården
Östsvenska Yrkeshögskolan AB

36

Bilaga 6
FOLKHÖGSKOLOR SOM HAR INRIKTNINGAR INOM ELLER MED NÄRA KOPPLING TILL FILMOCH TV-PRODUKTION. (FLERA KAN TILLKOMMA)
Skåne

9st
Furuboda Fhsk
Fridhem
Malmö Fhsk
Munka Fhsk
Glimåkra
Sundsgårdens Fhsk
Glokala Fhsk
Skurups Fhsk
Östra Grevie

Jönköping

6st
Ädelfors
Sörängens Fhsk
Mullsjö
Sommenbygdens Fhsk
Södra Vätterbygdens
June Fhsk
Mullsjö Fhsk

Kalmar

2st
Ölands Fhsk
Gamleby

Blekinge

2st
Jämshögs Fhsk
Blekinge Fhsk

Halland

2st
Katrinebergs Fhsk
Löftadalens Fhsk

Kronoberg

1st
Markaryds Fhsk
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Bilaga 7
NÅGRA STATISTISKA UPPGIFTER

Omsättning
2017
Hela KKN
milj

Sysselsättning
2017
Varav AV
milj

Andel
AV

Antal anst
KKN

Verksamheter
2017
Varav
AV

Andel
AV

Antal AV

Blekinge

2 011,3

149,6

7,4%

1 106

80

7,2%

76

Kalmar

3 800,1

144,7

3,8%

2 111

80

3,8%

90

11 278,9

289,3

2,6%

3 959

200

5,1%

75

Halland

9 020,8

244,0

2,7%

3 722

145

3,9%

143

Jönköping

5 389,0

263,6

4,9%

2 846

135

4,7%

125

Skåne

35 527,0

2 644,1

7,4%

16 183

1 544

9,5%

918

Totalt
Sydsverige

67 027,1

3 735,3

5,6%

29 927

2 184

7,3%

1 427

399 610,5

56 875,9

14,2%

148 648

17 379

11,7%

9 628

16,77%

6,57%

20,1%

12,6%

60 280,3

2 648,7

4,4%

24 677

1 513

6,1%

1 185

3 071,5

475,5

15,5%

1 841

348

18,9%

134

219 276,4

45 658,1

20,8%

66 146

11 360

17,2%

5 327

17 090,3

583,6

3,4%

7 176

360

5,0%

241

Kronoberg

Sverige
Sydsveriges
andel
Västra
Götaland
Norrbotten
Stockholm
Sydost

14,8%

Röda siffror: minskning från föregående år. Gröna siffror: ökning från föregående år. Källa SCB & Tillväxtverket
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Blekinge
Kalmar
Kronoberg
Halland
Jönköping
Skåne
Totalt Sydsverige
Sverige
Sydsveriges
andel
Västra Götaland
Norrbotten
Stockholm
Sydost

Befolkning
2017
159 900
245 194
200 530
331 650
362 397
1 369 456
2 669 127

KKN/capita
tkr
12,6
15,5
56,2
27,2
14,9
25,9
25,1

Andel av
befolkning
sysselsatta i
KKN
0,7%
0,9%
2,0%
1,1%
0,8%
1,2%
1,1%

10 302 000
25,9%

38,8

1,4%

1 718 832
250 460
2 361 864
605 624

35,1
12,3
92,8
28,2

1,4%
0,7%
2,8%
1,2%
Källa SCB & Tillväxtverket

Hela Sverige 2017
Andel KKN företag med 1 - 9 anställda
Med ingen anställd
10-19 anställda

19,6%
78,8%
0,9%
Källa SCB & Tillväxtverket
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SPI Olsberg. Production Infrastructure Capacity Audit: Sweden 2019

SPI Olsberg. Production Infrastructure Capacity Audit: Sweden 2019
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SPI Olsberg. Production Infrastructure Capacity Audit: Sweden 2019
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Från Svenska Filminstitutets rapport: Filmåret i siffor 2018
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Från Svenska Filminstitutets rapport: Filmåret i siffor 2018
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Från Svenska Filminstitutets rapport: Filmåret i siffor 2018
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Kulturutmärkelser 2020

13
20RGK100

Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK100
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2020-09-02

Kulturnämnden

Kulturutmärkelser 2020
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden utnämner följande personer:
1. NN till årets kulturpristagare,
2. NN till årets kreativa entreprenör inom kulturområdet,
3. NN till årets bubblare.
(Namn presenteras vid kulturnämndens sammanträde)
Sammanfattning
Region Kronobergs årliga utdelning av kulturutmärkelser syftar till att främja den
kulturella infrastrukturen i länet. Arbetet med kulturutmärkelser utgår från Regional
kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 och styrs av Plan för kulturpriser och
kulturstipendier i Kronobergs län. Förslag till kulturpristagare tas fram av en
kulturprisgrupp. Kulturutmärkelser och stipendier delas ut vid årets sista
regionfullmäktige.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Plan för kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs län
(17RK61)
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Diarienummer: 17RK61
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2017-11-22

Kulturnämnden

Plan för kulturpriser 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 kulturpriser och kulturstipendier utgår från
den regionala kulturplanen.
Syftet med att dela ut kulturpriser och kulturstipendier är att främja den kulturella
infrastrukturen och att öka möjligheterna för fler kulturskapare att arbeta i länet.
När kulturpristagare och stipendiater föreslås ska en jämn fördelning av kön,
spridning i länet och kulturområde eftersträvas.
Kulturpriser och stipendier delas ut vid regionfullmäktiges sista sammanträde för
året.

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 utdelas till person eller grupp.

Plan för kulturpriser och
kulturstipendier i Kronobergs
län(118880) (0)_TMP
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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 utdelas till person eller grupp.
Även unga arrangörer kan söka.

Rutiner och urval för kulturstipendier
Kulturstaben tillsätter experter inom respektive kulturområde som bedömer
ansökningarna. Experterna medverkar maximalt två år i rad. Vid ett gemensamt
möte mellan experterna utser de förslag till stipendiater. Förslag till stipendiater
presenteras för kulturnämnden för beslut.

Kulturpriser
Kulturpris
Region Kronobergs kulturpris ska hedra personer som genom sin verksamhet
gjort en betydelsefull kulturell insats i Kronobergs län. Priset består av ett
konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv får välja, till ett värde av 10
000 kr.
Kreativ entreprenör inom kulturområdet
Kreativ entreprenör delas ut till en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt
bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat kreativa mötesplatser i
Kronobergs län. Det kan till exempel gälla företag, ideella organisationer eller
andra aktörer. Priset består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren
själv får välja till ett värde av 10 000 kr.
Bubblare
Bubblare ska gå till en aktör som just inlett en spännande utveckling, gärna med
fokus på sektoröverskridande samarbete. Priset är ett vandringspris i form av ett
glaskonstverk från Transjö Hytta i Kosta.
Rutiner och urval för kulturpriser
Region Kronobergs kulturnämnd utser en kulturprisgrupp som tar fram förslag
till pristagare för Kulturpris, Kreativ entreprenör och Bubblare.
Vid sammansättning av prisgruppen ska hänsyn tas till hur väl de känner till länet
och olika delar av kulturlivet. En jämn fördelning av kön och spridning mellan
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olika kulturområden ska eftersträvas. Kulturnämndens presidium deltar i
prisgruppen.
Prisgruppens förslag presenteras för kulturnämnden som tar beslut.

Årscykel
Kvartal 1
Ansökningsomgång för stipendierna.
Kvartal 2
Expertgrupp för stipendier samlas för att välja ut förslag till stipendiater.
Kulturnämnden beslutar om stipendier och kulturprisgrupp.
Kvartal 3
Kulturprisgrupp samlas för att ta fram förslag till pristagare för Kulturpris,
Kreativ entreprenör och Bubblare.
Kulturnämnden beslutar om kulturpriser.
Kvartal 4
Kulturpriser och stipendier delas ut vid årets sista regionfullmäktige.
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Konstprogram E56
Sigfridsområdet –
Hjälpmedelscentral och
sammanhållet arkivcentrum

14
20RGK1423

Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK1423
Handläggare: Frida Lundén Mörck,
Datum: 2020-09-08

Kulturnämnden

Konstprogram E56 Sigfridsområdet – Hjälpmedelscentral
och sammanhållet arkivcentrum
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner förslag till konstprogram E56 – Hjälpmedelscentral
och sammanhållet arkivcentrum.
Sammanfattning
Region Kronobergs inköp av konstnärlig gestaltning styrs av Plan för konstnärlig
gestaltning inom Region Kronoberg § 86/2019 samt av Riktlinje för hantering av konstnärlig
gestaltning inom Region Kronoberg.
Om- och tillbyggnationen av E56 innebär en byggnadsinvestering på 52 miljoner
kronor. En budget för konstnärlig gestaltning på 520 000 kr är avsatt.
Vid upphandling av konstnärlig gestaltning tar kulturnämnden beslut om ett
övergripande konstprogram. Upphandlingen sker i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling.
Ärendet justeras omedelbart i samband med sammanträdet.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Förslag till konstprogram E56 Sigfridsområdet –
Hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum
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Konstprogram hjälpmedelscentral och
sammanhållen arkivverksamhet
E56, Sigfridsområdet i Växjö

Bakgrund
Hjälpmedelscentralen ska flytta från Norrängen till Sigfridsområdet där det gamla Dosapoteket
(SO E56) byggs om och ut för att anpassas till verksamheten. Hjälpmedelscentralen
tillhandahåller hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning; förskriver hjälpmedel; utför
teknisk service och förrådshåller hjälpmedel. Här arbetar hjälpmedelstekniker,
hjälpmedelskonsulenter, förrådspersonal och administratörer. Även arkivverksamhet kommer att
finnas i byggnaden: i källaren arkiv och på markplan arbetsrum för personal samt forskare.

Om byggnaden och byggprojektet
Byggnaden ska inrymma lokaler för bl.a. administration, utprovning av hjälpmedel samt
lagerhållning av dessa, verkstads- och serviceytor, konferensrum samt kontor för arkiv- och
forskningspersonal. Verksamheten är koncentrerad till markplan, men en källare för arkiv finns
samt ett entresol.
Mitt i byggnaden finns en innergård tänkt både som uteplats för personal men också med en
specifikt utformad bana för utprovning av hjälpmedel. De som provar ut ett nytt hjälpmedel ska
där testa hur det känns att köra över olika typer av terräng och hinder så som ojämnheter och
trottoarkanter. Mot innergården vetter fönster från kontors- och konferensrum, där både
Hjälpmedelscentralens egen personal vistas, men även arkivpersonal och i enstaka fall
utomstående. Önskemål från personalens sida är därför att ett konstverk på innergården ska bidra
till avskärmning.
Konstnären har möjlighet att i nära samarbete med verksamheten och landskapsarkitekt ta fram
ett verk som integreras i utformningen av innergården, kanske i viss mån även med den testbana
för hjälpmedel som anläggs.

Budget

I enlighet med Investeringsbeslut för om- och tillbyggnad av hus E 56 Sigfridsområdet för Hjälpmedelscentral
och sammanhållet arkivcentrum (20RGK425) avsätts 520 000 kr för konstnärlig gestaltning. Medlen
fördelas enligt följande:
Arvode för skissuppdrag

24 000 (2 st à 12 000)

Gestaltningsuppdrag innergård
(arvode ink. material och genomförande)

420 000

Inköp av konst för inomhusmiljö

52 000

Oförutsedda kostnader

24 000

Uppdraget
En konstnär/konstnärsgrupp får uppdraget att tillsammans med landskapsarkitekt och
representant från hjälpmedelscentralen utforma innergården i den nya byggnaden. Det främsta
målet med uppdraget är att gestalta innergården för personer som provar ut sina nya hjälpmedel.
Att testa ett helt nytt hjälpmedel kan vara nervöst och svårt och därför önskar verksamheten att
en konstnärlig gestaltning bidrar till att skapa ”rum i rummet”: fungerar som avdelare eller
insynsskydd mot de fönsterpartier som vetter mot innergården. Detta görs i samråd med
landskapsarkitekt, men kan också knytas samman med den testbana för hjälpmedel som anläggs.
Arvode för uppdraget är 420 000 kr och innefattar produktion av konstverk,
konstnärens/konstnärsgruppens resekostnader, logikostnader, egenavgifter, administration,
försäkring, egna möteskostnader, rådgivning och delaktighet vid möten med landskapsarkitekt
och verksamhet.
Behörighetskrav och kriterier:



Yrkesverksam konstnär med minst 5 års erfarenhet och/eller utbildning vid
konsthögskola (MA)
Konstnären/konstnärsgruppen ska inneha F-skattsedel

Kriterier för gestaltningsuppdraget:








Konstnären ska uppvisa hög konstnärlig kvalitet i sitt konstnärskap
Konstnärskapet ska relatera till uppdraget och dess förutsättningar
Konstnären ska uppvisa förmåga att arbeta platsspecifikt i relation till de tekniska
förutsättningar som platsen och uppdraget erbjuder
Ett konstnärskap som innehar en komplexitet och förmåga att förmedla något till
betraktaren.
Konstnären ska uppvisa en kompetens för att arbeta med rumslig gestaltning och skalor
Konstnären ska uppvisa teknisk materialkunskap och god förståelse för material utifrån
ett förvaltningsperspektiv
Meriterande är tidigare erfarenhet av offentliga gestaltningsuppdrag

Upphandlingsförfarande
Upphandlande myndighet
Region Kronoberg
Upphandlingsform
Upphandling enligt LOU med Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), med gällande
ändringar och tillägg.
Annons / Publicering
Inbjudan om deltagande i upphandling offentliggörs och publiceras i allmänt tillgänglig databas,
Tendsign, fackpress samt på Region Kronobergs hemsida.
Sekretess
Under tiden för upphandlingen och till dess tilldelningsbeslut fattats råder full sekretess. När
upphandlingen är slutförd blir samtliga handlingar offentliga om det inte finns anledning att

sekretessbelägga delar av ansökan enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).
Sekretessprövning kan inte göras i förväg och garantier om sekretess kan därför inte lämnas.
Önskar konstnär sekretessbelägga uppgifter i sin ansökan, ska det klart framgå vilka uppgifter och
vilken skada den skulle lida om uppgifterna röjs, samt vad i sekretesslagen som åberopas.
Ur Riktlinje för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg 2018-12-29:
För inköp och upphandling av fast konst skapas en expertgrupp med olika
kompetenser kopplade till aktuellt projekt kring konstnärlig gestaltning. Gruppen
ska komponeras så att den innehar relevant kunskap om arkitektur, konstnärlig
gestaltning, de politiska målsättningarna i Plan för konstnärlig gestaltning inom Region
Kronoberg, Region Kronobergs konstsamling samt aktuell målgrupp (i form av
representanter från verksamheten). Minst två personer i expertgruppen ska inneha
konstkompetens i form av konstnärlig utbildning.
Beslutsprocess
Av de inkomna intresseanmälningarna utses 2 konstnärer som tilldelas skissuppdrag. Region
Kronobergs konsthandläggare gör en första bedömning av inkomna intresseanmälningar utifrån
uppsatta behörighetskrav och kriterier. Jurygruppgruppen (se sammansättning nedan) väljer ut
vilka konstnärer som tilldelas skissuppdragen.
Urval vid tillsättandet av gestaltningsuppdraget: Tjänsteperson gör en första bedömning av
skisserna för att se om de är förenliga med uppdraget. Utifrån de skissförslag som har inkommit
väljs ett av förslagen ut för gestaltningsuppdraget. Jurygruppen väljer vilken av konstnärerna som
tilldelas gestaltningsuppdraget.
Organisation och jurygrupp för konstnärlig gestaltning av innergård:






Representanter för verksamheten (Hjälpmedelscentralen, Region Kronoberg), 2-3 st
Landskapsarkitekt/Arkitekt
Byggprojektledare, Region Kronoberg
Konsthandläggare, Region Kronoberg
Konstnärlig expertis

Tidplan
2020-10-02 Utlysning av intresseanmälan
2020-10-25 Sista dag för intresseanmälan
2020-10-27 Konstnärer för skissuppdrag utses
2021-01-15 Inlämning av skissförslag
2021-01-22 Tilldelningsbeslut
Genomförande sker under 2021-2022

Revidering av
bolagsordning och
aktieägaravtal samt
utfärdande av ägardirektiv
för Kulturparken Småland
AB
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK1117
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-09-04

Kulturnämnden

Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt
utfärdande av ägardirektiv för Kulturparken Småland AB
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärda ägardirektiv för
Kulturparken Småland AB.
Sammanfattning
Region Kronoberg och Växjö kommun äger sedan 2009 gemensamt bolaget
Kulturparken Småland AB. Bolagets nuvarande bolagsordning, aktieägaravtal och
ägardirektiv beslutades 2009 i samband med bolagets bildande. I samband med
ägarsamråd har ägarna beslutat att se över och revidera styrdokumenten, bland
annat mot bakgrund av ny lagstiftning på museiområdet (museilag 2017:563) samt
förändringar i kommunallagen avseende bolagsstyrning och uppsiktsplikt i
kommunala bolag (kommunallag 2017:725). Utöver detta har nya riktlinjer och
rutiner för bolagsstyrning utarbetats på regional nivå. Ytterligare förändringar
sedan bolagets nuvarande styrdokument antogs 2009 är Kronobergs inträde i den
nationella kultursamverkansmodellen och arbetet den regionala kulturplanen som
resulterat i nya kulturpolitiska målsättningar samt former för styrning och
uppföljning av regional kulturverksamhet.
I tjänsteskrivelsen beskrivs revideringsprocessen samt de övergripande
förändringarna i bolagets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordning och
aktieägaravtal samt utfärdande av ägardirektiv för
Kulturparken Småland AB
Reviderad bolagsordning
Reviderat aktieägaravtal
Reviderat ägardirektiv
Tidigare bolagsordning
Tidigare aktieägaravtal
Tidigare ägardirektiv
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Kulturnämnden

Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt
utfärdande av ägardirektiv för Kulturparken Småland AB
Bakgrund
Region Kronoberg och Växjö kommun äger sedan 2009 gemensamt bolaget
Kulturparken Småland AB. Bolagets nuvarande bolagsordning, aktieägaravtal och
ägardirektiv beslutades 2009 i samband med bolagets bildande. I samband med
ägarsamråd har ägarna beslutat att se över och revidera styrdokumenten, bland
annat mot bakgrund av ny lagstiftning på museiområdet (museilag 2017:563) samt
förändringar i kommunallagen avseende bolagsstyrning och uppsiktsplikt i
kommunala bolag (kommunallag 2017:725). Utöver detta har nya riktlinjer och
rutiner för bolagsstyrning utarbetats på regional nivå. Ytterligare förändringar
sedan bolagets nuvarande styrdokument antogs 2009 är Kronobergs inträde i den
nationella kultursamverkansmodellen och arbetet den regionala kulturplanen som
resulterat i nya kulturpolitiska målsättningar samt former för styrning och
uppföljning av regional kulturverksamhet.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling. Revideringsprocessen
har involverat sakkunniga tjänstepersoner inom kultur och hållbarhet. Även
kansliavdelningen och ekonomi- och planeringsavdelningen har ingått i arbetet
och juridisk kompetens hos både Region Kronoberg och Växjö kommun har
kopplats till revideringsprocessen.
Ärendebeskrivning
Revideringsprocessen har skett i samråd mellan de båda ägarna, på
tjänstemannanivå mellan kulturansvariga tjänstepersoner och på politisk nivå i
samband med presidieöverläggningar mellan kulturansvariga förtroendevalda. I
samband med 2019 års ägarsamråd för bolaget presenterades utkast på nya
styrdokument för diskussion. Med anledning av arbetet med eventuell
samlokalisering av Växjö konsthall i Kulturparken Smålands lokaler pausades
revideringsprocessen tillfälligt. Parallellt har även frågan om hyreskonstruktionen
utretts.
Revideringen har utgått från Region Kronobergs riktlinje för bolagsstyrning samt
rutin och årscykel för bolagsstyrning med syfte att skapa en mer aktiv ägarstyrning
och möjlighet till god implementering av nya styrdokument.
Sammanfattning av förändringar

Bifogat tjänsteskrivelsen finns förslag på reviderad bolagsordning, reviderat
aktieägaravtal samt reviderat ägardirektiv. Även nu gällande bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv från 2009 bifogas. Övergripande förändringar
sammanfattas kort nedan.
Bolagsordning:
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Förändring av ändamålsparagrafen med hänsyn tagen till ny lagstiftning
och förtydligande av uppdraget som rör Stiftelsen Svenska
Emigrantinstitutets verksamhet.
Redaktionella ändringar och uppdatering i enlighet med riktlinje och rutin
för bolagsstyrning i Region Kronoberg.

Aktieägaravtal:




Redaktionella ändringar och uppdatering i enlighet med riktlinje och rutin
för bolagsstyrning i Region Kronoberg.
Reviderade riktvärden för arvoden till styrelsen i enlighet med
arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg.
Förtydliganden avseende bolagets finansiering samt gemensam rutin för
årlig uppräkning.

Ägardirektiv:





Uppdatering i enlighet med riktlinje och rutin för bolagsstyrning i Region
Kronoberg.
Tydligare koppling mellan bolagets verksamhet och ägarnas övergripande
styrdokument och målsättningar och för att möta de krav som Kulturrådet
ställer för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Uppdatering av bolagets verksamhet och ändamål i enlighet med ny
lagstiftning på museiområdet.
Anpassning av verksamhetsstyrning och uppföljning med anledning av ny
lagstiftningen samt nya rutiner.

Förslag på nya styrdokument diskuteras gemensamt av ägarna i samband med
ägarsamråd för bolaget (13 november) och beslutas formellt i region- och
kommunfullmäktige i enlighet med beslutsgång hos respektive ägare. Reviderad
bolagsordning och utfärdade ägardirektiv antas därefter av bolaget på extra
bolagsstämma
Ekonomiska effekter/konsekvenser
Beslutet om reviderade styrdokument bedöms inte medföra några ekonomiska
konsekvenser. Tydligare ägarstyrning och gemensamma rutiner mellan ägarna
förväntas ge goda effekter, även vad gäller ekonomi.
Förslag till beslut
Kulturnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärda ägardirektiv för
Kulturparken Småland AB.
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Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Ägardirektiv Kulturparken Småland AB
Om ägardirektiven
Bolaget ägs gemensamt av Region Kronoberg och Växjö kommun. Bolaget är en del av
delägarnas verksamhet, vilket ska beaktas av bolaget. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag
och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av region- och kommunfullmäktige, fastställda av
bolagsstämma. Ägardirektiven är ett komplement till bolagsordningen och syftar till att fördjupa
och precisera bolagets syfte, uppdrag och mål med utgångspunkt i bolagsordningens beskrivning
av föremålet för, och ändamålet med, bolagets verksamhet.
Bolaget ska följa utfärdade direktiv samt övriga, för verksamheten relevanta, styrdokument som
fastställts politiskt av respektive ägare. Respektive ägare ansvarar för att bolaget löpande
informeras om beslut om övergripande program, strategier samt andra riktlinjer, rutiner och
villkor som bolaget ska följa. Bolaget ska även följa de villkor som Kulturrådet ställer på Region
Kronoberg vid fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet.
För att möjliggöra en aktiv ägarstyrning prövas aktualiteten i ägardirektiven kontinuerligt i
samband med verksamhetssamtal och ägarsamråd. Reviderade ägardirektiv beslutas av respektive
ägares fullmäktige och antas därefter på bolagsstämma.
Bolagets verksamhet och ändamål
Föremålet för verksamheten anges i bolagsordningen. Bolaget får inte bedriva verksamhet som
inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är
förenlig med den kommunala kompetensen.
Bolaget har ansvar för att samla hela Kronobergs läns kulturhistoria och bevara, vårda och
levandegöra länets kulturarv. Bolaget ska bedriva publik och pedagogisk museiverksamhet som
förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd
om människan och människans omvärld, i form av samlingar, folkrörelse- och näringslivsarkiv
och andra arkiv. Bolaget ska utveckla kulturarvsfrågorna i Kronobergs län och spegla företeelser
och skeenden av betydelse för länets historia, nutid och framtid. Bolagets verksamhet ska präglas
av hög kunskap och kvalitet samt allsidighet och öppenhet. Bolaget ska främja kunskap och
forskning om lokal och regional historia och den svenska utvandringen och internationell
migration samt fullgöra det särskilda profiluppdraget som Sveriges Glasmuseum. Bolaget ska
bedriva och främja kulturminnesvård samt vara sakkunnig i museifrågor. Bolaget ska bidra till
ökad samverkan på kulturmiljöområdet på kommunal, regional och nationell nivå och som
konsult i kulturmiljöfrågor vara remissorgan i kommunernas kulturmiljöarbete. Bolaget ska verka
för att länets kulturarv brukas av en bred allmänhet i hela länet.
Kulturverksamhet för och med barn och unga ska särskilt prioriteras. Bolaget ska ha ett utbud
riktat till målgruppen och aktivt verka för att nå målen kring barn och ungas rätt till kultur. Utbud
och aktiviteter för barn och unga ska präglas av kvalitet och bestå av en mångfald av uttryck.
Bolagets verksamhet ska kvalitetssäkras med utgångspunkt i social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. Bolaget ansvarar för prioritering och vägval i arbetet med att uppfylla ägarnas
målsättningar inom dessa tre dimensioner av hållbar utveckling.
Bolaget ska vara en aktiv del i samhälls- och kulturlivet i Kronobergs län och verksamheten ska
utvecklas i samverkan med regionala organisationer, kommuner, det civila samhället och andra
samhällsaktörer. Bolaget ska utveckla sina nationella och internationella kontaktytor samt
samverka med universitet och högskolor. Bolaget ska samverka med berörda nationella
myndigheter samt fördjupa samverkan interregionalt, företrädesvis inom Regionsamverkan

Sydsverige. Bolaget ska genom samverkan med näringsliv, destinationsbolag och andra relevanta
aktörer aktivt verka för att kulturarvets och kulturmiljöns potential för besöksnäringen tas tillvara.
Bolaget ska samverka med andra bolag och verksamheter inom det regionala utvecklingsområdet
samt medverka i processer där hel- och delägda bolag bjuds in av ägarna.
Verksamhetsplanering och ekonomi
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre
räkenskapsåren varav närmast kommande räkenskapsår detaljplaneras och budgeteras. Fastställd
verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarna senast före utgången av mars månad.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet med utgångspunkt i en hållbar ekonomi i balans. Den
ekonomiska planeringen ska bygga på god ekonomisk hushållning. Eventuell budgetering med
underskott får enbart ske efter samråd med region- och kommunstyrelse. Bolagets soliditet ska
inte understiga 30%. Uppstår eventuella förändrade resursbehov som påverkar förutsättningarna
för genomförandet av ägardirektivet ska ägarna informeras skriftligen om detta.
Verksamhetsstyrning och uppföljning
Bolaget är ett självständigt aktiebolag med rättighet och skyldighet att självständigt planera,
genomföra och följa upp sin verksamhet. I enlighet med museilagens § 5 ska museihuvudmän
säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll, vilket
ligger i linje med principen om armlängds avstånd som den regionala och kommunala
kulturpolitiken arbetar i enlighet med. Den politiska nivån beslutar om mål och riktlinjer samt
lägger fast ekonomiska ramar, men överlåter konstnärliga och andra kvalitativa bedömningar till
sakkunniga.
Verksamhetsstyrning sker genom bolagsordning och ägardirektiv, utfärdade av respektive ägares
fullmäktige och därefter antagna på bolagsstämma. Styrning av bolagets verksamhet utövas
framförallt i bolagsstyrelse och i samband med bolagsstämma. Bolagsstyrelsen ansvarar för att
verksamheten bedrivs i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv och inom ramarna för
fastställd budget. Bolaget kallar till bolagsstämma i enlighet med bolagsordningen.
Uppföljning av bolagets verksamhet sker genom:




verksamhetssamtal och ägarsamråd,
region- och kommunstyrelsens uppföljning,
kulturpolitisk uppföljning på nämndsnivå.

Verksamhetssamtal och ägarsamråd

Verksamhetssamtal sker årligen i enlighet med ägarnas rutiner. Verksamhetssamtalet utgår från
genomförandet av ägardirektivet och bolagets årliga redovisning och ligger till grund för ägarnas
samråd. Verksamhetssamtal och ägarsamråd ingår i respektive ägares interna budgetprocess och
bolaget ska till ägarna lämna de uppgifter som av ägarna bedöms nödvändiga för upprättande av
ägarnas respektive budget. Eventuella förändrade resursbehov i bolaget ska sammanfattas
skriftligen inför verksamhetssamtalet. Ägarna ska i övrigt fortlöpande hållas informerade av
bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägarna om omständigheterna så
påkallar.
Region- och kommunstyrelsens uppföljning

För att region- och kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin, enligt kommunallagen lagstadgade,
uppsiktsplikt för kommunala bolag redovisar bolaget enligt nedan. Bolaget ska till ägarna även
lämna de uppgifter som av ägarna bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och
delårsrapport enlig lag (1997:614) om kommunal redovisning.








Preliminär årsredovisning inklusive utkast till förvaltningsberättelse alternativt uppgifter
om större händelser under året, preliminär nettoomsättning och preliminärt resultat samt
uppgifter om driftsbidrag. Underlaget skickas till ägarna under första kvartalet i enlighet
med ägarnas instruktioner och används i ägarnas årsbokslut.
Redovisning av huruvida bolagets verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Underlaget skickas till ägarna under andra kvartalet i enlighet med
ägarnas instruktioner och ligger till grund för årligt beslut om uppsiktsplikt i region- och
kommunstyrelsen.
Redovisning av bolagets internkontroll. Underlaget skickas till ägarna under andra
kvartalet i enlighet med ägarnas instruktioner.
Styrelseprotokoll skickas löpande till ägarna.

Kulturpolitisk uppföljning på nämndsnivå

I enlighet med Region Kronobergs instruktioner så redovisar bolaget föregående års verksamhet
kvalitativt och kvantitativt via verktyget kulturdatabasen som drivs av Myndigheten för
kulturanalys. Redovisningen ligger till grund för den återrapportering av statsbidraget som Region
Kronoberg årligen gör till Kulturrådet. Växjö kommun tar del av redovisningen via Region
Kronoberg.
I samband med redovisningen i kulturdatabasen bifogar bolaget årsredovisning,
förvaltningsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Bolaget ska årligen
fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första året detaljplaneras
och budgeteras. Även denna bifogas redovisningen i kulturdatabasen.
Slutlig reviderad årsredovisning ska skickas till ägarna omgående efter att den är underskriven och
beslutad.
Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
I ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolaget tillse ägarnas rätt att ta
ställning innan beslut fattas i bolaget, till exempel större organisatoriska förändringar eller
investeringar.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som
faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver
ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska
bolaget samråda med region- och kommunstyrelsen.
Insyn och information
Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos
myndigheter ska i tillämpliga delar också gälla handlingar hos bolaget.
Om ägarna under verksamhetsperioden önskar få hela eller delar av bolagets verksamhet belyst
ska bolaget svara för att de uppgifter som efterfrågas tas fram. Föreligger på grund av lagstadgad
sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får dock uppgiften uteslutas. Bolaget
ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.
Om förutsättningarna för genomförandet av ägardirektivet av någon anledning ändras ska bolaget
snarast informera ägarna om detta.
Taxa för utbekommande av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Region Kronoberg vid var tid gällande taxa för utbekommande av
allmänna handlingar.

Styrelsesuppleanters inträde
Respektive fullmäktige fastställer i vilken ordning suppleanter i bolagets styrelse ska inträda vid
förfall för ordinarie ledamot. Styrelsesuppleanter har vid styrelsesammanträden närvarorätt,
yttranderätt samt tystnadsplikt.
Instruktion för verkställande direktör och arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska utse en verkställande direktör som ska sköta bolagets löpande förvaltning enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen ansvarar för att fastställa skriftlig instruktion för
verkställande direktör och en skriftlig arbetsordning för styrelsen.
Arkivreglemente
Arkivlagen (1990:782) gäller för bolaget. Region Kronobergs arkivreglemente ska tillämpas i
bolaget. Styrelsen för Region Kronoberg ska vara arkivmyndighet för bolaget.
Bolagsstämma
Bolaget ska årligen senast före utgången av april månad hålla ordinarie bolagsstämma/årsstämma.
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om
bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets
hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas ägarna för
möjliggörande av publicering på ägarnas hemsida.

Aktieägaravtal Kulturparken Småland AB
Mellan Region Kronoberg och Växjö kommun, nedan benämnda part respektive parterna, har
följande avtal träffats avseende det gemensamt ägda bolaget Kulturparken Småland AB.
§ 1 Bakgrund
Genom bolaget ska parterna arbeta för att samla hela Kronobergs läns kulturhistoria och på ett
rationellt och kostnadseffektivt sätt bevara, vårda, levandegöra och utveckla länets kulturarv,
innefattande även frågor om migration. Parterna äger gemensamt samtliga aktier i Kulturparken
Småland AB med fördelningen 59% (Region Kronoberg) och 41% (Växjö kommun). För bolaget
ska gälla av respektive fullmäktige antagen bolagsordning och ägardirektiv.
§ 2 Bolagets verksamhet och ändamål
Bolagets verksamhet och ändamål framgår av bolagsordningen. Fördjupning och precisering av
bolagets syfte, uppdrag och mål framgår av ägardirektiven. Utvidgning eller begränsning av
verksamheten i förhållande till vad som framgår av bolagsordningen kan beslutas av
bolagsstämman endast om samtliga parter är överens. Om utvidgning eller begränsning av
verksamheten ska beslutas av bolagsstämman ska detta framgå av kallelsen till stämman.
§ 3 Aktiekapitalet och dess fördelning
Parterna ska inneha samtliga aktier i bolaget. Aktiekapitalet utgör 1 000 000 kronor fördelat enligt
följande:



Region Kronoberg: 590 000 kronor (59%)
Växjö kommun: 410 000 kronor (41%)

Parterna är ense om att ovan angiven fördelning om möjligt ska bestå och att parterna, vid
eventuell utökning av aktiekapitalet, ska teckna aktier i förhållande till denna fördelning.
§ 4 Överlåtelse av aktie
Part får inte överlåta sina aktier i bolaget till annan utan den andra partens skriftliga samtycke.
§ 5 Styrelse
Styrelsens storlek, hur den utses och hur den ska arbeta framgår av bolagsordningen. Parterna ska
eftersträva att styrelsen får en allsidig kompetens med avseende på bolagets verksamhet.
I samband med bolagsstämman fastställs arvoden åt styrelsen, revisorerna och
lekmannarevisorerna. Som riktvärde ska Region Kronobergs arvodesreglemente för
mandatperioden användas.
§ 6 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av totala antalet styrelseledamöter är närvarande.
För beslut i någon av följande frågor krävs att styrelsen är enig:








bolagets budget
ekonomiskt åtagande på mer än 1 miljon kronor
anställning av verkställande direktör och verksamhetschef
ändring av verkställande direktörens och verksamhetschefens anställningsvillkor
omläggning av bolagets verksamhet
köp, försäljning eller pantsättning av fast egendom
ingående av finansiella avtal och pantsättning





träffande av samarbetsavtal med andra bolag
förslag till ändring av aktiekapitalet
förslag till ändring av bolagsordningen

Förekommer till behandling sådan fråga som enligt punkterna ovan kräver enighet och kan
enighet inte uppnås ska frågan avföras från dagordningen. Om frågan av detta skäl tre gånger
avförts från dagordningen kan part inom 14 dagar därefter genom skriftligt meddelande till övriga
parter påkalla att bolaget kallar till extra bolagsstämma varvid beslut ska tas om likvidation av
bolaget, om inte parterna kan enas om en annan lösning.
§ 7 Bolagsstämma, ägarsamråd och verksamhetssamtal
Styrelsens ordförande skall också vara ordförande på bolagsstämma.
I frågor som gäller ansvarsfrihet, vinstdisposition, val av revisorer, ändring av bolagsordningen
och ökning av aktiekapitalet fordras enhällighet för att beslut ska kunna fattas. Hur
bolagsstämman ska kallas, vad som gäller för rösträtt i samband med bolagsstämman och vilka
ärenden som ska behandlas i samband med ordinarie bolagsstämma framgår av bolagsordningen
§ 11-13.
Bolagsstämman ska föregås av verksamhetssamtal och ägarsamråd i syfte att skapa förutsättningar
för en aktiv ägarstyrning och gemensam uppföljning samt enighet i de frågor som ankommer på
bolagsstämman. Ägarsamrådet utgör även en del i beredningsprocessen inför nya ägardirektiv
som, innan de kan antas på bolagsstämman, ska beslutas i respektive ägares fullmäktige.
§ 8 Bolagets finansiering
Bolaget finansieras genom kommunala och regionala driftsanslag motsvarande respektive parts
ägarandel, statsbidrag till regional kulturverksamhet via kultursamverkansmodellen samt egna
intäkter. Statsbidraget administreras av Region Kronoberg i enlighet med förordning 2010:2012.
Driftsanslag och statsbidrag utbetalas till bolaget med en fjärdedel vardera per januari, april, juli
och oktober varje budgetår.
Vid eventuella ägartillskott eller utökning av driftsanslag ska parternas ägarandelar utgöra
riktvärde och parterna ska enas kring eventuella villkor, omfattning och tidsbegränsning. Önskar
någon av parterna beställa tjänster utöver grunduppdraget ska parten tillskjuta särskilda medel för
detta ändamål och avtal tecknas separat med bolaget. Det står bolaget fritt att bedriva
utvecklingsarbete som kan finansieras med externa medel.
Parterna fastställer gemensamt årlig uppräkning av driftsanslag inför kommande år. Summan
baseras på ett sammanvägt index med utgångspunkt i SKR:s årliga Prisindex med kvalitetsjusterade
löner för regioner (LPIK) och Prisindex kommunal verksamhet (PKV) som viktas utifrån ägarandelar.
Med utgångspunkt i detta index beslutar ägarsamrådet om en gemensam inriktning. Summan
fastställs därefter formellt i respektive ägares interna budgetprocess och meddelas bolaget snarast
efter beslut.
Utöver vad som sägs i detta avtal är part inte skyldig att tillskjuta kapital till bolaget. Part är heller
inte skyldig att ställa säkerhet för bolagets förbindelser.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna att, till den del de ej motsvaras
av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.
§ 9 Tvist
Skulle tvist uppstå mellan parterna med anledning av detta avtal ska parterna i första hand
försöka hitta en lösning i samförstånd sinsemellan. För det fall en samförståndslösning inte kan
nås, ska tvisten slutligt avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

§ 10 Avtalstid
Detta avtal gäller tills vidare, från och med datum för undertecknande. Aktieägaravtalet följer
årscykeln för bolagets ägardirektiv med årlig översyn.
Avtalet kan sägas upp av part med 12 månaders uppsägningstid. Uppsägning ska vara skriftlig och
delges samtliga parter inklusive bolaget.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

_________________________
Datum och ort

_________________________
Datum och ort

_________________________

_________________________

Mikael Johansson (M)
Ordförande regionstyrelsen
Region Kronoberg

Anna Tenje (M)
Ordförande kommunstyrelsen
Växjö kommun

Bolagsordning Kulturparken Småland AB
§ 1 Firma
Bolagets firma är Kulturparken Småland AB, organisationsnummer 556766–8818.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.
§ 3 Verksamhetens föremål
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta museala samlingar och arkiv samt att fullgöra
regionala uppgifter inom Kronobergs läns kulturarv liksom annan därmed förenlig och
närstående kulturell verksamhet.
§ 4 Verksamhetens ändamål
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av museilag (2017:563) samt de
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725):








förvalta de tillgångar som har ställts till bolagets förfogande av Stiftelsen Smålands
Museum, Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet och föreningen Kronobergsarkivet för
folkrörelse- och lokalhistoria,
tillgängliggöra länets kulturarv för allmänheten,
bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet,
främja kunskap och forskning om den svenska utvandringen och internationell migration,
fullgöra profiluppdraget som Sveriges Glasmuseum,
samla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkivalier från organisationer av
folkrörelsekaraktär, näringsliv och övriga enskilda arkivbildare i länet,
väcka intresse för och bedriva lokal- och regionalhistorik forskning.

Bolaget har inte som huvudsyfte att drivas med vinst. Vid uppkommen vinst återinvesteras denna
i den operativa verksamheten i enlighet med bolagets ägardirektiv. Likvideras bolaget ska dess
behållna tillgångar tillfalla ägarna att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till
ändamål för vars främjande bolaget bildats.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska tillse att respektive ägares fullmäktige får ta ställning innan beslut som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 1 000 och högst 4 000 aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter samt fem suppleanter. Här finns två alternativ som
ägarna behöver diskutera eftersom den gamla fördelningen (alt. 1) emellanåt skapat förvirring i
styrelsen. Alt. 1: Regionfullmäktige utser tre ledamöter samt två suppleanter.
Kommunfullmäktige utser två ledamöter samt tre suppleanter. Alt. 2: Regionfullmäktige utser tre
ledamöter samt tre suppleanter. Kommunfullmäktige utser två ledamöter samt två suppleanter.
Ordförande i styrelsen utses av regionfullmäktige och vice ordförande av kommunfullmäktige.

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det val till region- och kommunfullmäktige har förrättats intill slutet av den ordinarie
bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till region- och kommunfullmäktige.
§ 9 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och
suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse utser respektive fullmäktige en
lekmannarevisor med en suppleant.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Avisering av datum för bolagsstämma ska årligen ske senast 31 januari. Kallelse till ordinarie
bolagsstämma ska ske skriftligen via e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska ske skriftligen via e-post till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Om utvidgning eller begränsning av
verksamheten ska beslutas av bolagsstämman ska detta framgå av kallelsen till stämman, i enlighet
med § 2 i aktieägaravtalet.
§ 12 Rösträtt på bolagsstämma
Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid bolagsstämma, se § 3 i
aktieägaravtalet. En aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utöva sin
rätt genom ett ombud. Ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt,
utses i enlighet med respektive ägares delegations- och arbetsordningar.
§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På den ordinarie bolagsstämman ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringspersoner
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av förslag till dagordning för stämman
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport
Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
Anmälan och fastställande av region- och kommunfullmäktiges beslut rörande
styrelseledamöter och lekmannarevisorer
Val av revisor och revisorssuppleant, när så ska ske
Fastställande av den ordning i vilka valda suppleanter ska inträda, när så ska ske
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamöter, två i förening så att båda ägarna är
representerade, alternativt verkställande direktör när det gäller löpande förvaltningsärenden, att
teckna bolagets firma.
§ 16 Region- och kommunstyrelsens rätt till information
Respektive styrelse vid Region Kronoberg och Växjö kommun har rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet förutsatt
att detta inte möter lagstadgat hinder.
§ 17 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av respektive ägares fullmäktige.

Ägardirektiv avseende Kulturparken Småland AB
Landstinget Kronoberg och Växjö kommun har fattat beslut om gemensamma ägardirektiv för
Kulturparken Småland AB

Bakgrund
Kulturparken Småland AB har ansvar för att samla hela Kronobergs kulturhistoria och bevara,
vårda och levandegöra länets kulturarv. Kulturparken Småland AB:s verksamhet ska präglas
av hög kunskap och kvalitet. Kulturparken Småland AB ägs till 59 % av Landstinget
Kronoberg och 41 % av Växjö kommun.

Aktieägaravtal och bolagsordning
Mellan Växjö kommun och Landstinget Kronoberg finns ett aktieägaravtal som reglerar
samverkansformerna och ekonomiska relationer mellan parterna. Aktieägaravtalet gäller från
och med den dag då parterna undertecknat detsamma till och med den 31 december 2011 och
förlängs därefter med fyra år i sänder, om inte någon part sagt upp avtalet till upphörande hos
andra parten senast ett år före avtalstidens utgång.
Utöver aktieägaravtalet finns en bolagsordning som reglerar verksamheten i bolaget,
styrelsens sammansättning samt aktiekapitalets storlek.

Direktiven
De ägardirektiv som Landstinget Kronoberg och Växjö kommun enats om gäller från och med
2009-01-01 tills vidare, om inte beslut om förändring i ägardirektiven fattas under
mandatperioden. Syftet med ägardirektiven är att tydliggöra kommunens och landstingets
ambitioner med verksamheten.

Förvaltningsberättelsens innehåll
Aktiebolagets styrelse ska i förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av ändamålet med aktiebolaget enligt budget och övergripande mål
för verksamheten.

Ägarnas yttranderätt
Det åligger aktiebolaget att bereda ägarna tillfälle att yttra sig innan beslut fattas som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, bland annat;
 förändring av aktiekapitalets storlek
 bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag
 förvärv eller försäljning av fast egendom
 borgensåtaganden
 ändring av bolagsordningen

Uppdraget
Kulturparken Småland AB ska utveckla kulturarvsfrågorna i länet. Bolaget ska bedriva
museiverksamhet genom att samla, dokumentera, utforska, bevara, synliggöra, förmedla och
levandegöra länets kulturarv i form av samlingar och byggnader, folkrörelse- och
näringslivsarkiv eller andra arkiv.
Kulturparken Småland AB ska bedriva och främja kulturminnesvård samt vara sakkunnig i
museifrågor. Kulturparken Småland AB ska som konsult i kulturmiljöfrågor vara remissorgan
i kommunernas kulturmiljöarbete.
Kulturparken Småland AB har även till uppgift att väcka intresse för, främja och bedriva
forskning inom ansvarsområdet, t.ex. lokal- och regionalhistorisk forskning och
migrationsforskning, med utgångspunkt i samlingar och kompetens.
Kulturparken Småland AB har även ett särskilt profiluppdrag som Sveriges Glasmuseum.
Kulturparken Småland AB:s verksamhet ska präglas av hög kunskap, kvalitet och attraktivitet
samt aktualitet, mångfald och god tillgänglighet. Verksamheten ska spegla företeelser och
skeenden av betydelse för länets historia, nutid och framtid. Kulturparken Småland AB ska
verka för att länets kulturarv brukas av en bred allmänhet, i hela länet, genom ökad
delaktighet. Barn och ungdom ska vara en prioriterad målgrupp.
Kulturparken Småland AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer och
världar samt återspegla den kulturella mångfalden i länets historia, nutid och framtid.
Kulturparken Småland AB har i uppdrag att utveckla forskningsarbetet med
Linnéuniversitetet. Samverkan ska även ske med andra högre utbildningsinstitutioner,
hembygdsrörelsen, folkrörelser, kommuner samt andra institutioner och organisationer lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt.
Kulturparken Småland AB ska enskilt och i samarbete med turistnäring, näringsliv och ägarna
aktivt medverka till att höja länets och kommunens attraktivitet och tillväxt.
Kulturparken Småland AB ska i alla delar av verksamheten arbeta för ökad jämställdhet
mellan kvinnor och män.
En ökad internationalisering/globalisering av bolagets verksamhet ska eftersträvas.
Miljöperspektivet ska särskilt beaktas.

Informationsskyldighet
Landstinget Kronoberg och Växjö kommun äger ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Kulturparken Småland AB
översänder fortlöpande handlingar till ägarna:
 protokoll från styrelsesammanträden
 verksamhetsplan/rambudget för påföljande år enligt ägarnas anvisningar
 bolagets årsredovisning
 revisionsberättelse
 ekonomisk rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar
I bolagets årsredovisning ska framgå hur och i vilken omfattning ägarnas uppdrag har
uppfyllts.

Riktlinjer för finansiell verksamhet
Det åligger aktiebolaget att följa de av Växjö kommun antagna riktlinjerna för finansiell
verksamhet.

Ekonomi
Kulturparken Småland AB ska sträva efter att finna fler och andra finansiärer liksom nya
finansieringslösningar som komplement till ägartillskotten.
Kommunalrättsliga principer ska beaktas.
Senast 1 mars ska bolaget presentera bokslut som underlag för ägarsamråd och ägarnas
förberedelser av sin medverkan vid bolagsstämman.
Samtliga kostnader för revision i bolaget ska belastas bolaget. Uppdrag som läggs i samband
med revision ska ske efter samråd med bolaget.

Begäran om omprövning av
beslut KN §24/2020

16
20RGK735

Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK735
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2020-09-04

Kulturnämnden

Svar på skrivelse Begäran om omprövning av beslut KN
§24/2020
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden avslår begäran om omprövning och godkänner svar på skrivelse
från Anders Ekberg.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse där Anders Ekberg begär omprövning
av kulturnämndens svar på en tidigare skrivelse (KN §24/2020). Den tidigare
skrivelsen berörde regionala stödinsatser riktade till litteratursektorn i länet:
regional biblioteksersättning, utgivningsstöd för i länet verksamma förlag,
ersättning för högläsning vid länets bibliotek samt arvoderade framträdanden av
länets författare.
I kulturnämndens svar på Anders Ekbergs begäran om omprövning förtydligas
kulturnämndens ansvar och uppdrag, hur vi samverkar med kommuner, andra
regioner och den nationella nivån, hur den regionala kulturella infrastrukturen
fungerar och vilka insatser som genomförs för att stärka villkoren för länets
professionella kulturskapare inom olika konstområden. Svaret innehåller även en
beskrivning av rollfördelningen mellan kulturpolitik och regional tillväxtpolitik.
Beskrivningen utgör därmed en förtydligad motivering till varför kulturnämnden
inte går vidare med Anders Ekbergs fyra förslag.
Bakgrund
I kulturnämndens tidigare svar på Anders Ekbergs skrivelse beskrevs kortfattat de
regionala kulturpolitiska utvecklingsinsatser som genomförs på litteraturområdet
inom ramen för den regionala kulturplanen. Svaret på skrivelsen beskrev också de
åtgärder som kulturnämnden vidtagit med anledning av Coronapandemin.
En begäran om omprövning av beslutet inkom den 13 maj och kulturnämndens
ordförande meddelade Anders Ekberg att kulturnämnden inte hade för avsikt att
ompröva ärendet. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Växjö och det
konstaterades att det är kulturnämnden som ska fatta beslut om omprövning. Det
har inte tillkommit någon ny information i ärendet sedan kulturnämndens första
svar på skrivelsen, men i förslaget på nytt svar från kulturnämnden görs ändå vissa
förtydliganden.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Uppdraget för Region Kronobergs kulturnämnd är att förvalta och utveckla de
gemensamma resurserna på kulturområdet på regional nivå, samt ansvara för de
åtaganden som följer med den regionala kulturplanen. I samband med
framtagandet av den nuvarande regionala kulturplanen förde Anders Ekberg fram
förslag för att stärka villkoren för verksamma inom litteraturområdet i länet.
Kulturnämnden beslutade att prioritera området i den regionala kulturplanen, men
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genom andra typer av utvecklingsinsatser. Region Kronobergs bedömning är
fortsatt att det regionala kulturpolitiska utvecklingsarbetet på litteraturområdet bör
bygga vidare på befintliga regionala strukturer och samverkansformer med en
tydlig rollfördelning mellan den kommunala, regionala och nationella nivån snarare
än att införa nya parallella former av stödsystem vid sidan av dessa. Bedömningen
kvarstår även vad gäller att företagsfrämjande insatser för de kulturella och kreativa
näringarna i länet bör planeras och genomföras i nära samverkan med den
regionala tillväxtpolitiken och det regionala företagsfrämjande systemet.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget på svar på skrivelse bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser för
Region Kronoberg.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Skrivelse Begäran om omprövning av beslut KN §24/2020
Svar på skrivelse Begäran om omprövning av beslut KN
§24/2020
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Anders Ekberg
ekberg.anders@telia.com

Svar på skrivelse – Begäran om omprövning av beslut
KN §24/2020

Tack för din skrivelse om begäran om omprövning av kulturnämndens tidigare
beslut §24/2020. Region Kronoberg är tacksam för att få återkoppling och att få
förslag på förbättringsområden.
Du har i en tidigare skrivelse till Region Kronobergs kulturnämnd föreslagit ett
antal insatser för att stärka villkoren för yrkesverksamma inom litteraturområdet i
Kronobergs län. Eftersom du begärt omprövning av kulturnämndens svar på din
skrivelse förtydligar vi här varför tidigare beslut inte omprövas.
Uppdraget för Region Kronobergs kulturnämnd är att förvalta och utveckla de
gemensamma resurserna på kulturområdet på regional nivå, samt ansvara för de
åtaganden som följer med den regionala kulturplanen. Sedan läs- och
litteraturfrämjande infördes i förordningen för den nationella
kultursamverkansmodellen har detta område fått en mer framträdande roll i
regionernas kulturplaner. I Region Kronobergs regionala kulturplan är det ett
prioriterat utvecklingsområde. Region Kronobergs bedömning är fortsatt att de
regionala kulturpolitiska utvecklingsinsatser som prioriterats för litteraturområdet
ligger kvar och att de ska genomföras i samverkan med de aktörer som pekas ut i
kulturplanen.
Kulturnämnden delar din uppfattning om att förutsättningarna för olika
konstområden varierar, över landet och mellan olika regioner. Ett konstområde
som är relativt nytt, som till exempel den professionella dansen, har helt andra
förutsättningar och strukturer än vad musik och teater har. Konstområdenas
regionala förutsättningar hänger nära samman med hur den kulturella
infrastrukturen i ett län är organiserad och ett av kultursamverkansmodellen
syften är just att möjliggöra regional variation.
Karaktäriserande för Kronobergs län är en stabil kulturell infrastruktur för både
scenkonst och kulturarv som kommer av långsiktig uppbyggnad av producerande
kulturinstitutioner som Regionteatern Blekinge Kronoberg, Musik i Syd och
Kulturparken Småland. Kronobergs infrastruktur karaktäriseras också av vår
starka samverkan med omgivande regioner. Vi är ett relativt litet län, men blir
framgångsrika i samverkan med andra. För de konstområden som inte har några
stora producerande kulturinstitutioner finns ett flertal andra regionala
organisationer med främjande och utvecklande uppdrag. De utgör en regional
struktur som bidrar till att stärka förutsättningarna för de professionella
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kulturskaparna inom olika konstområden, bland annat genom nätverk och
möjligheter till kompetensutveckling. För filmområdet finns Filmregion Sydost,
för slöjd och konsthantverk Hemslöjden i Kronoberg och för bild- och
formområdet en relativt nyinrättad tjänst för regional samordning: Bild och Form
Kronoberg. Även Italienska Palatsets uppdrag för att stärka förutsättningarna för
professionella kulturskapare inom olika konstarter har förtydligats på senare tid.
När det gäller området läs- och litteraturfrämjande så ligger uppdraget, som du
redan känner till, hos Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.
Denna regionala stödstruktur för professionella kulturskapare inom olika
konstområden grundar sig i kulturpolitiska målsättningar, men kan också förstås
som en viktig del av det regionala företagsfrämjande systemet då det ofta handlar
om insatser för soloföretagare och frilansare inom de kulturella och kreativa
näringarna. Med anledning av Coronopandemins konsekvenser för kultursektorn
arbetar kulturpolitiken och den regionala tillväxtpolitiken nu gemensamt för att
utveckla sina samverkansformer.
Avslutningsvis vill kulturnämnden lyfta att den kulturpolitiska rollfördelningen
mellan kommunal, regional och nationell nivå är av fortsatt stor betydelse och bör
bestå, särskilt under rådande omständigheter. I den mån nationella stödsystem
brister verkar vi, tillsammans med våra fem grannlän inom Regionsamverkan
Sydsverige, hellre för att förändra dessa än att införa parallella former av egna
regionala stödsystem som riskerar att göra rollfördelningen otydlig. Ett konkret
exempel är förslaget om arvoderade författarframträdanden på länets bibliotek.
Det är en viktig utgångspunkt för den regionala kulturpolitiken att professionella
kulturskapare inom alla konstområden ska erbjudas goda villkor och avtalsenliga
ersättningar. Region Kronoberg kan ta ansvar för att det uppnås genom att ställa
krav på organisationer som uppbär regional finansiering eller genom främjande
insatser riktade till olika målgrupper. Ett exempel är det särskilda uppdrag som
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har att genom kartläggning,
kompetensutveckling och stöd till biblioteken i Kronoberg öka tillämpningen av
aktuella avtal och arvodesrekommendationer för professionella kulturskapare på
området. Region Kronoberg bör dock inte införa stödsystem som bygger på att
den regionala nivån ska ersätta kommunernas ordinarie uppdrag.
Du har enligt kommunallagen (kap. 13, §4–5) rätt att skicka in en begäran om
laglighetsprövning av kulturnämndens beslut. En sådan överklagan ska skickas
skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs
på regionens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. I överklagandet
ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som
överklagandet grundas på.
Med vänlig hälsning
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A n d er s E k b er g
Eri k s s o n I d a F R K f örtr o e n d e m a n n a or g ; N or d m ar k G u n n ar F R K f örtr o e n d e m a n n a or g ;
l o vi s a. al m @ s o ci al d e m o kr at er n a. s e; a n dr e a s. h a k a n s s o n @ c e nt er p arti et. s e ; St a di g L u n d gr e n M ali n F R K
f örtr o e n d e m a n n a or g; H er m a n s s o n H u g o F R K f örtr o e n d e m a n n a or g ; si m o n. bri n g @ s d. s e ; R e gi o n Kr o n o b er g
Offi ci ell br e vl å d a ; R e gi o n Kr o n o b er g Offi ci ell br e vl å d a
G u st af s s o n C hri st el V R U r e g ut v a d m st ö d ; Li n d e J e s si c a K U L k ult ur st a b ; J o h a n s s o n E m eli e K U L k ult ur st a b ;
N y d a hl Fr å n b er g L ott a K U L k ult ur st a b
O m pr ö v ni n g a v ert b e sl ut § 2 4 S v ar p å s kri v el s e st äll d till k ult ur n ä m n d e n fr å n A n d er s E k b er g ( 2 0 R G K 7 3 5)
d e n 1 3 m aj 2 0 2 0 1 4: 1 7: 0 1
R e g k ult ur n ä m n d o m pr ö v ni n g a v b e sl ut, p er 1 3 m aj 2 0 2 0. d o c x
R e gi o n Kr o n o b er g V ä xj ö d e n 2 a pril 2 0 2 0, s o m bil a g a A. d o c x
Ut gi v ni n g s st ö d bil a g a 2. d o c x
Ar v o d er a d e fr a mtr ä d a n d e n a v l ä n et s f örf att ar e bil a g a 4. d o c x
H ö gl ä s ni n g bil a g a 3. d o c x
R e gi o n al bi bli ot e k s er s ätt ni n g bil a g a 1. d o c x
F örf att ar e p å bi bli ot e k i Kr o n o b er g, f ör sl a g h ur d ett a k a n l ä g g a s u p p. xl s x

V ä xj ö d e n 1 3 m aj 2 0 2 0
K ult ur n ä m n d e n
R e gi o n Kr o n o b er g
3 5 1 8 8 V ä xj ö
O m pr ö v ni n g a v ert b esl ut § 2 4 S v ar p å s kri v els e st äll d till k ult ur n ä m n d e n
fr å n A n d ers E k b er g ( 2 0 R G K 7 3 5)
J a g er h öll s v ar p å mi n s kri v els e e nli gt o v a n. T a c k f ör d et. M e n ert s v ar är i nt e
ett s v ar p å mi n fr a mst äll a n. Ert s v ar är e n all m ä n r e d o g ör els e f ör viss a
åt g är d er.
N är j a g l äs er o c h t ol k ar r e d o g ör els e n blir e n s a k t y dli g. D e n b orts er fr å n
mi n b e g är a n. I d e n i n gi c k ” ett a nt al k o n kr et a f örsl a g s o m ni k a n i nf ör a i
r e gi o n e n d är ni i k ult ur n ä m n d e n h ar e ns a m k o ntr oll o c h f ull b esl ut a n d er ätt ”.
D et ni s v ar ar är e n h ä n vis ni n g till a n dr a i nst a ns er, s ål e d es i nt e v a d ni
sj äl v a k a n g ör a. I kl ars pr å k, ni u n d a n dr ar er a ns v ar et f ör ert a ns v ars o mr å d e.
Ni h ar r es urs er. Ni h ar f ol k. Ni h ar f ör m å g a att k u n n a t a b esl ut. Ni h ar allt i er
m a kt. M e n o m ni i nt e vill h a d et s å s k a ni i kl art e xt s ä g a v arf ör. D et j a g
f ör esl o g v ar s y n n erli g e n m o d est a o c h f örsi kti g a åt g är d er i s yft e att f ör b ättr a
sit u ati o n e n f ör f örf att ar e i d ett a l ä n, i d e n n e r e gi o n, d är ni h ar a ns v ar et f ör
r e gi o n e ns k ult ur p oliti k.
J a g b e g är n u n å g ot s å e n k elt s o m att ni b er er a tj ä nst e m ä n a n al ys er a
o c h k o m m e nt er a v art o c h ett a v d e f yr a f örsl a g e n. D e k a n i nt e b e h a n dl as i
e n kl u m p. D e h ar s a m m a s yft e, att st är k a f örf att ar es st äll ni n g i r e gi o n e n,
m e n m ål gr u p p, m et o d o c h g e n o mf ör a n d e är i gr u n d e n v äs e nss kil d a. D e
f örtj ä n ar v ar o c h e n si n s ärs kil d a b e h a n dli n g.
D e n urs pr u n gli g a fr a mst äll ni n g e n m e d bil a g or f ört e c k n as n e d a n o c h
fi n ns s o m bil a g or.
- Fr a mst äll a n 2 a pril. Bil a g a A.
- R e gi o n al bi bli ot e ks ers ätt ni n g, s e bil a g a 1.
- Ut gi v ni n gsst ö d f ör i l ä n et v er ks a m m a f örl a g, s e bil a g a 2.

- Ers ätt ni n g f ör h ö gl äs ni n g vi d l ä n ets bi bli ot e k, s e bil a g a 3.
- Ar v o d er a d e fr a mtr ä d a n d e n a v l ä n ets f örf att ar e, s e bil a g a 4 o c h 4 A..
J a g b e g är s ål e d es att ni o m pr ö v ar ert b esl ut m e d d e n n a f ör uts ätt ni n g.
M e d v ä nli g h äls ni n g
A n d ers E k b er g
F örf att ar e

K ult ur nä m n d e n
R e gi o n Kr o n o b er g
3 5 1 8 8 Vä xj ö

V ä xj ö d e n 1 3 m aj 2 0 2 0

O m pr ö v ni n g a v ert b esl ut § 2 4 S var på s kri v els e st äll d till k ult ur nä m n d e n frå n
A n d ers E k b er g ( 2 0 R G K 7 3 5)
J a g er h öll s v ar p å mi n s kri v els e e nli gt o v a n . T a c k f ör d et. M e n ert s v ar är i nt e ett
s v ar p å mi n fra mställa n. Ert s v ar är e n all m ä n r e d o g ör els e f ör viss a åt g är d er.
N är j a g läs er o c h t ol k ar r e d o g ör els e n blir e n s a k t y dli g . D en b orts er fr å n mi n
b e g ära n. I d e n i n gi c k ”ett a ntal k o n kr et a f örsl a g s o m ni k a n i nf öra i r e gi o n e n d är ni
i k ult ur nä m n d e n h ar e nsa m k o ntr oll o c h f ull b esl uta n d erätt”.
D et ni s v arar är e n hä n vis ni n g till a n dr a i nsta ns er, s ål e d es i nt e v a d ni själ va
k a n g ör a. I kl ars prå k, ni u n d a n drar er a ns var et f ör ert a ns vars o mr å d e. Ni har
r es urser. Ni h ar f ol k. Ni h ar f ör må g a att k u n na t a b esl ut. Ni har allt i er m a kt. M e n
o m ni i nt e vill ha d et så s ka ni i kl art e xt s ä ga v arf ör. D et j a g f ör esl o g v ar s y n n erli g e n
m o d esta o c h f örsi kti ga åt g är d er i s yft e att f ör b ättra sit uati o n e n f ör f örfatt ar e i d et t a
l ä n, i d e n n e r e gi o n, d är ni har a ns var et f ör r e gi o n e ns k ult ur p oliti k.
J a g b e gär n u nå g ot så e n k elt s o m att ni b er er a tj ä nst e m ä n a n al ys era o c h
k o m m e nt era vart o c h ett a v d e f yr a f örsl a g e n. D e ka n i nt e b e h a n dl as i e n kl u m p.
D e h ar s a m ma s yft e, att st är ka f örfatt ar es ställ ni n g i r e gi o n e n, m e n m ål gr u p p,
m et o d o c h g e n o mf ör a n d e är i gr u n d e n v äs e nss kil d a. D e f örtj ä n ar var o c h e n si n
s ärs kil d a b e h a n dli n g.
D e n urs pr u n gli ga fra mst äll ni n g e n m e d bila g or f ört e c k n as n e d a n o c h fi n ns
s o m bil a g or.
Fr a mst älla n 2 a pril. Bil a ga A.
R e gi o n al bi bli ot e ks ers ätt ni n g, s e bila g a 1.
Ut gi v ni n gsst ö d f ör i l ä n et v er ks a m ma f örl a g, s e bila g a 2.
Ers ätt ni n g f ör h ö gl äs ni n g vi d l ä n ets bi bli ot e k, s e bila g a 3.
Ar v o d era d e fra mtr ä d a n d e n a v l ä n ets f örf attar e, s e bila g a 4 o c h 4 A..
J a g b e gär s ål e d es att ni o m pr ö v ar ert b esl ut m e d d e n na f ör uts ätt ni n g.
M e d vä nli g h äls ni n g
A n d ers E k b er g
F örfatt ar e

Bil a g a A till s kri v el s e 1 3 m aj 2 0 2 0

V ä xj ö d e n 2 a pril 2 0 2 0
K ult ur nä m n d e n
R e gi o n Kr o n o b er g
3 5 1 8 8 Vä xj ö
Till k ult ur n ä m n d e n!
Er or df öra n d e, I d a Eri kss o n, s kri v er i g år d a g e ns S måla n ds p ost e n att ni i n ä m n d e n
v ä n d er er dir e kt till oss s o m är a kti va i n o m k ult ur n äri n g e n. Där fra m k o m m er att ni
i r e gi o n e n n u a nal ys erar d e i ns ats er ni själ va k a n g ör a f ör oss m e d b as e n i d e m e d el
s o m n u ställs till f örf o g a n d e s o m ett kris pa k et f ör la n d et. Mi n erf ar e n h et sä g er att
oft a s k er e n s n e df ör d el ni n g till f ör m å n f ör c e ntr ala d elar så väl g e o gr afis kt s o m
st yr els e m ässi gt. M e d d et s e n ar e a vs er ja g att d är d et off e ntli g a har pl ats er i st yr els er,
dit g år m e d el, m e d a n d e n fria d el e n i nt e k o m m er i f o k us.
N e d a n lä g g er ja g ett a nt al k o n kr eta f örsla g s o m ni ka n i nf ör a i r e gi o n e n d är ni
i k ult ur nä m n d e n h ar e nsa m k o ntr oll o c h f ull b esl uta n d erätt. Ni b e h ö v er i nt e
s a mrå d a m e d stat e n ell er k o m m u n er n a, ni är fri a. D e n n a fri h et a ns er j a g att ni s k a
a n vä n d a er a v. E n sa k är sä k er. Ni har r es urs er s o m f ör e n f örf attar e är när mast
of att b art st ora. Vi l e v er i nt e d är, ut a n vi v er kar här.
J a g f ör eslår
- R e gi o nal bi bli ot e ks ersätt ni n g, s e bil a ga 1.
- Ut gi v ni n gsst ö d f ör i l ä n et v er ksa m ma f örl a g, s e bil a g a 2.
- Ersätt ni n g f ör h ö gläs ni n g vi d l ä n ets bi bli ot e k, s e bila g a 3.
- Ar v o d era d e fra mtr ä d a n d e n a v l ä n ets f örf attar e, s e bil a g a 4.
M e d vä nli g h äls ni n g
A n d ers E k b er g ö ä
F örfatt ar e

R e gi o nal bi bli ot e ks ersätt ni n g
Bil a ga 1 till s kri v els e 2 0 2 0-0 4 -0 2 st äll d till k ult ur n ä m n d e n i R e gi o n Kr o n o b er g m e d
a nl e d ni n g a v a n ma ni n g till i l ä n et v er ksa m ma p ers o n er i n o m k ult ur n äri n g e n.
D et fi n ns i ri k et e n särs kil d bi bli ot e ks ersätt ni n g s o m bas er as på a ntal et utlå n. F ör
att e n f örfattar e s k a nå 1 0 kr o m d a g e n s kall m a n allti d ha cir k a 1 2 0 b ö c k er utlå na d e
alla d a g ar p å år et. Ni i ns er n o g dir e kt att d e n ers ätt ni n g e n g år till viss a st ora na m n,
s o m r e d a n sålt st ora u p pla g or a v si n a b ö c k er till j ust bi bli ot e k e n. Vi h är får ej.
Ersätt ni n g e n f ör h a n dlas årli g e n o c h är n u 1 kr o c h 9 2 ör e p er utl å n i ri k et m e d
gr ä ns e n mi nst 2 0 0 0 utl å n. Allts å 4 0 i v e c ka n, m e d e n g e n o ms nittsti d på 3 v e c k or
( v er kli gt s nitt) blir d et 1 2 0 b ö c k er stä n di gt ut e.
J a g f ör eslår att R e gi o n Kr o n o b er g i nf ör e n r e gi o nal bi bli ot e ks ersätt ni n g. Sa m ma
b el o p p p er lå n, d vs 1, 9 2 kr f ör år 2 0 2 0, m e d b as e n i lä n ets utlå n. D essa är k ä n d a till
a ntal. D e r e d o visas i K u n gl. Bi bli ot e k ets offi ci ella statisti k, d är åt erfi n ns d etta i
k ol u m n D M ra d 1 2, d e är f ör f ysis k a utlå n 1 3 6 7 6 6 8 st f ör s e n ast k ä n d a år, 2 0 1 8.
D ett a s k ull e s ål e d es f ör l ä n et g e n er era 2 6 2 5 9 2 2 kr. F ör d el as l ä m pli g e n s o m
sti p e n di er till i lä n et b o e n d e o c h v er ksa m m a f örfatt ar e o c h ö v ersätt ar e.

Ut gi v ni n gsst ö d
Bil a ga 2 till s kri v els e 2 0 2 0-0 4 -0 2 st äll d till k ult ur n ä m n d e n i R e gi o n Kr o n o b er g m e d
a nl e d ni n g a v a n ma ni n g till i l ä n et v er ksa m ma p ers o n er i n o m k ult ur n äri n g e n.
D et st atli g a K ult urr å d et d el ar l ö pa n d e ut d et s o m h et er litt er at urst ö d. J a g har
u n d ers ö kt v a d s o m hä n d e år 2 0 1 7 ( d et s e nast e år et m e d ö p p e n st atisti k),
s k ö nlitt er at ur. 6 7 % gi c k till St o c k h ol m, 2 3 % till S kå n e. Sj u a n dr a r e gi o n er fi c k
n å g ot lit e. M e n m aj orit et e n a v r e gi o n er na fi c k i nt et. D e n na r e gi o n, Kr o n o b er g, fi c k
i nt et tr ots a ns ö k ni n gar. D ett a är i nt e e n st orl e ksfr å ga ut a n s k all s k e e nli gt s yft et
s o m åt er g es i Ri ks d a g e ns k ult ur uts k ott i d ess b et ä n ka n d e 2 0 0 9 / 1 0: Kr U 5 p å
f ölja n d e s ätt: ” D e statli g a i ns ats er n a p å litt erat ur o mrå d et s yft ar bl. a. till att sti m ul er a
e n br e d ut gi v ni n g a v k v alit etslitt erat ur, ö ka till g å n g e n till o c h i ntr ess et f ör litt erat ur i
h ela l a n d et

…. ”

Ett b e gr e p p i d etta b etä n ka n d e är a v g öra n d e. ” H el a la n d et ” . M e n i
v er kli g h et e n har v er ksa m h et e n k o m mit att h elt d o mi n eras a v e n lit e n kli c k n ära
p e n ni n g e n. T. e x. i ar b ets gr u p p e n f ör bil d v er k et c. är sa mtli ga f e m i j ur y n b osatt a i
St o c k h ol m. D et är i d ett a l ä g e h elt m e ni n gsl öst att ä n dra i stat e ns s yst e m, vi
k o m m er i nt e åt d e m d är d e sitt er. M e n r e gi o n e n ka n i nf öra ett e g et s yst e m.
Gr u n d e n ka n vara e xa kt d e nsa m m a s o m d et st atli g a, i k ort h et ett st ö d i
eft er h a n d b as erat på b o k e ns si d a ntal, f ör d el as till i r e gi o n Kr o n o b er g v er ksa m ma
b o kf örla g. D et är ett eft er ha n dsst ö d d är e n j ur y a v g ör. R e nt all m ä nt r ör d et si g o m
1 2 - 3 0 0 0 0 kr p er v er k, nå g o n gå n g h ö gr e f ör m y c k et o mf att a n d e v er k a v särs kil d
k ara kt är. F ör f örl a g i r e gi o n Kr o n o b er g ka n e n så d a n åt g är d var a h elt a v g ör a n d e f ör
k o m m a n d e ut gi v ni n gar s o m i nt e sälla n ri kt ar si g till i r e gi o n e n b o e n d e o c h här
v er ks a m ma f örfatt ar e.

H ö gl äs ni n g
Bil a ga 3 till s kri v els e 2 0 2 0-0 4 -0 2 st äll d till k ult ur n ä m n d e n i R e gi o n Kr o n o b er g m e d
a nl e d ni n g a v a n ma ni n g till i l ä n et v er ksa m ma p ers o n er i n o m k ult ur n äri n g e n.
I d a g s k er h ö gl äs ni n g vi d r e gi o n e ns bi bli ot e k. M e n e nli gt n u var a n d e r e g els yst e m
ut g år i n g e n ersätt ni n g till f örfatt ar e f ör u p p h o vsrätt e n. D ett a är f el. D e s o m läs er är
oft ast a nställ d a bi bli ot e k ari er o c h assist e nt er vi d bi bli ot e k e n. År 2 0 1 8, s e nast kä n d a
st atisti k, K B k ol u m n I A r a d 1 2, g e n omf ör d es 1 2 8 0 h ö gläs ni n gar. F ör d el ni n g p å
s kil d a f örf attar e fi n ns ej. D essa h ö gl äs ni n g ar s k er vi d r e gi o n e ns sa mtli g a 3 4
bi bli ot e k.
E n lä m pli g ersätt ni n g är 1 0 0 0 p er h ö gläs ni n g till f örfattar e b o e n d e o c h
v er ks a m ma i r e gi o n e n. D e n na b er ä k ni n g b y g g er p å f öl ja n d e f ör utsätt ni n gar. S o m
fr a m k o m m er o va n s k er i d a g e n d ast e n rä k ni n g a v a nt al et h ö gläs ni n g ar, ej m e d
f ör d el ni n g p å e ns kil d f örf attar e ell er d e n n es v er k. D är m e d ka n e n ersätt ni n g e n d ast
ut g å s o m e n g e n er ell ers ätt ni n g f ör k oll e kti v et. V är d eri n g e n o m 1 0 0 0 kr p er
h ö gläs ni n g b y g g er på f ölja n d e r es o n e ma n g. F örf attarf ör b u n d et har e n
r e k o m m e n d ati o n o m ar v o d e n vi d fra mträ d a n d e. T vå ni vå er g äll er, e n h ö gr e, d å
g äll er d et u p p till 2 ti m m ar, e n k ort ar e. D e n k ort a ersätts m e d mi nst 3 0 0 0 kr. Ja g
a ns er att d e n na s u m ma, 3 0 0 0 kr, k a n d elas i tr e li ka d el ar. E n f ör sj äl va t e xt e n. E n
f ör f ör b er e d els er n a. E n f ör fra mträ d a n d et. T e xt e n s ka g äll a f ör u p p h o vsr ätt e n. D vs
1 0 0 0 kr p er h ö gl äs ni n g.
D e n sa m m a nla g d a ersätt ni n g e n blir 1 2 8 0 0 0 0 kr f ör ett år. Lä m pli g e n
f ör d elas d essa m e d el s o m sti p e n di er till i r e gi o n e n b o e n d e o c h v er ks a m ma
f örfatt ar e.

Ar v o d era d e fra mtr ä d a n d e n a v l ä n ets f örf attar e
Bil a ga 4 till s kri v els e 2 0 2 0-0 4 -0 2 st äll d till k ult ur n ä m n d e n i R e gi o n Kr o n o b er g m e d
a nl e d ni n g a v a n ma ni n g till i l ä n et v er ksa m ma p ers o n er i n o m k ult ur n äri n g e n.
R e gi o n e ns bi bli ot e k vill g är na att f örfattar e k o m m er o c h b erätt ar o m si na b ö c k er
o c h o m sitt s kri va n d e. S å vitt ja g k ä n n er till har i nt e nå g o n i lä n et v er ksa m o c h
b o e n d e f örfatt ar e er hållit ers ätt ni n g. ( U n d a nta g k a n fi n nas lä n gr e till b a k a i ti d e n.)
D et k a n i nt e v ara ri mli gt att d etta s ka få f ort gå. M oti v et är att d e 3 4 bi bli ot e k e n i
l ä n et sälla n ell er al dri g er håll er r es urs er f ör så d a n a fri a a kti vit et er.
D är k a n r e gi o n e n g å i n o c h sätt a a v m e d el s o m k a n s ö k as i eft er ha n d a v d e
bi bli ot e k s o m a n or d nar s å d a n a m öt e n / fra mtr ä d a n d e n. F örf attarf ör b u n d et har
r e k o m m e n d ati o n er o m ar v o d e n. D e s ka g äll a s o m mi ni mi ni vå. I bil a ga 4 A fi n ns ett
s c h e m a s o m på ett e n k elt sätt s k ull e k u n na g e d e i lä n et v er ksa m m a o c h a kti va
f örfatt ar na ar v o d e n f ör fr a mträ d a n d e n. 1 6 8 g å n g er vid d e 3 4 bi bli ot e k e n varj e år.
D e e ns kil d a bi bli ot e k e n a v g ör m e n f ör utsätt ni n g e n är att åt gär d e n g äll er l ä n ets
f örfatt ar, b o e n d e o c h v er ks a m ma.

Bil a g a 4 A
Ar v o d er a d e fr a mtr ä d a n d e n a v l ä n ets f örf att ar e
F örf att ar m öt e n p å bi bli ot e k e n i Kr o n o b er g m e d l ä n ets e g n a f örf att ar e.
C e ntr al a bi bli ot e k et 8 g gr p er år. D e a n dr a 4 g gr p er år. F ast a ti d er s o m s k a p ar e n r yt m.
M e d d ett a s y st e m er h åll er d e 3 4 bi bli ot e k e n i Kr o n o b er g 1 6 8 e g n a f örf att ar m öt e n p er år.
J a n u ari

AL V E S T A
Al v est a
F örf att ar e
L ö n as h ult
F örf att ar e
Moheda
Gri msl ö v
F örf att ar e
Vi sl a n d a
LESSE B O
L es s e b o
F örf att ar e
H o v m a nt or p F örf att ar e
K ost a
S kr u v
F örf att ar e
LJ U N G B Y
Lj u n g b y
F örf att ar e
Laga n
F örf att ar e
Li d h ult
R yss b y
F örf att ar e
M ARK ARY D
M ar k ar y d
F örf att ar e
Str ö ms n äs br u F örf att ar e
Tr ar y d
TI N G S R Y D
Ti n g sr y d
F örf att ar e
Ry d
F örf att ar e
Äl m e b o d a
U P P VI DI N G E
Ås e d a
F örf att ar e
Al st er m o
F örf att ar e
Le n h ov da
Äl g h ult
F örf att ar e
N ott e b ä c k
V Ä XJ Ö
V ä xj ö
F örf att ar e
Br a ås
F örf att ar e
G e ml a
H o vs h a g a
F örf att ar e
I n g el st a d
L a m m h ult
F örf att ar e
R ott n e
T el e b or g
F örf att ar e
År y d
ÄL M H UL T
Äl m h ult
F örf att ar e

F e br u ari

M ar s

A pril

S e pt e m b er O kt o b er

N o v e m b er D e c e m b er
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