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Kulturnämnden
Datum: 2020-11-04
Tid: 13:00-16:00
Plats:

Ledamöter

Pernilla Sjöberg (M), ordförande
Gunnar Nordmark (L), vice ordförande
RosMarie Jönsson Neckö (S), 2:e vice ordförande
Andreas Håkansson (C)
Malin Stadig Lundgren (KD)
Ragnar Lindberg (S)
Sara Rosén Andersson (S)
Hugo Hermansson (S)
Simon Bring (SD)
Ersättare

Vidar Lundbeck (C)
Fanny Svensson (KD)
Anton Ohlsson (M)
Christer Persson (V)
Martina Forsberg (S)
Övriga kallade

Jessica Linde
Christel Gustafsson
Emelie Johansson
Lotta Nydahl Frånberg
Lena Eriksson

Kallelse

1

Justering av protokoll
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden utser NN att jämte ordförande justera
protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att NN utses att jämte ordförande justera protokollet. Justering
sker genom digital signering senast 11 november.

2

Fastställande av dagordning

3

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport
Förslag till beslut

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

1. Kulturnämnden inför 30 extra arbetsstipendier till kultur à 30 000 kr.
2. Kulturnämnden delegerar till Regional utvecklingsdirektör att besluta
om fördelning av stipendierna.
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3. Kulturnämnden ger Musik i Syd, Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg och Bild och Form Kronoberg i uppdrag att förbättra
förutsättningarna för musiker, litteraturskapare respektive bild- och
formkonstnärer i enlighet med beslutsunderlaget.
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
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. Förstärkt omvärldsbevakning, information och kommunikation
2. Region Kronoberg som huvudman
3. Omställning av regionala driftsanslag och strategiska
utvecklingsmedel
4. Bedriva nationellt påverkansarbete
5. 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.
Med anledning av de brister som funnits i träffsäkerhet hos de nationella
krisstöden gällande professionella kulturskapare finns det behov av
insatser för att förbättra förutsättningarna för målgruppen att bo
och/eller verka i Kronoberg. Detta för att nå den kulturpolitiska
visionen kring ett kulturliv med bredd och spets men också för att uppnå
mål kring regional utveckling.
I detta ärende presenteras framförallt förslag på kortsiktiga
kulturpolitiska insatser. Insatserna möjliggörs genom omprioritering i
kulturnämndens budget omfattande 700 000 kr samt att regionala
utvecklingsnämnden valt att fördela om 700 000 kr till kulturnämnden
för ändamålet.
Med anledning av pandemin föreslås 30 ytterligare arbetsstipendier om
30 000 kr delas ut 2020. Utöver extra arbetsstipendier föreslås särskilda
insatser riktade till länets mest utsatta kulturområden; scenkonst,
litteratur samt bild och form.
Utöver detta biläggs kulturstabens bidrag till en länsgemensam lägesbild
kring covid-19. Lägesbilden uppdateras kontinuerligt och samordnas av
länsstyrelsen.
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Förvaltningen har även anpassat och integrerat de kulturpolitiska
åtgärderna i förslaget till kulturnämndens verksamhetsplan inför 2021.
Föreslås att paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Kulturpolitiska åtgärder med anledning av Corona
 Tjänsteskrivelse - Insatser för att förbättra villkoren för professionella
kulturskapare
 Begäran av lägesbild kultur_2020-10-13
 §46 KN Kulturpolitiska åtgärder med anledning av Corona
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Månadssammandrag september 2020
(20RGK72)
Förslag till beslut

Föreslås att Kulturnämnden godkänner Månadssammandrag september
2020 samt överlämnar den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet t o m september 2020 uppgår till +702 tkr.
Verksamheten påverkas väldigt mycket av Coronapandemin. Mycket
skjuts på framtiden, ställs in eller blir på annat sätt begränsat. Planering
pågår för att stötta kulturverksamheterna i regionen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Månadssammandrag september 2020 KN
 Månadssammandrag KN sep 2020
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Grundvillkor för driftsanslag 2021
(20RGK1610)
Förslag till beslut

Kulturnämnden antar grundvillkor för driftsanslag 2021.

Kallelse

Sammanfattning

Grundvillkor för driftsanslag beskriver de grundvillkor som gäller för
regionala driftsanslag beslutade av Region Kronobergs kulturnämnd.
Grundvillkoren gäller verksamheter med regionala och/eller statliga
anslag och revideras årligen i samband med beslut om budget.
Inför 2021 har följande förändringar skett:
- Tillägg angående pandemins konsekvenser för kulturområdet och
kulturnämndens förståelse för behov av anpassning av arbetet,
- förtydligande att verksamheter med statsbidrag ska följa de villkor som
Kulturrådet ställer,
- tillägg att avtal med professionella kulturskapare ska vara skriftliga,
- tillägg kring nationella minoriteter utifrån lagstiftning,
- tillägg kring statsbidrag ”förstärkning av den musikaliska scenkonsten
samt
- smärre redaktionella ändringar och förtydliganden.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Grundvillkor för driftsanslag 2021
 Grundvillkor för driftsanslag 2021
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Verksamhetsplan för kulturnämnden
2021 (20RGK63)
Förslag till beslut

1. Kulturnämnden fastställer verksamhetsplan för kulturnämnden 2021.
2. Kulturnämnden godkänner fördelning av kulturnämndens budgetram
2021.
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Sammanfattning

Enligt arbetsordningen ska kulturnämnden, efter regionstyrelsens
anvisningar, utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom
nämndens ansvarsområde. Region Kronobergs verksamhetsplanering
och uppföljning bygger på metoden balanserade styrkort.
I samband med beslut om verksamhetsplan 2021 föreslås kulturnämnden
besluta om en fördelning av nämndens budgetram.
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Kulturnämndens verksamhetsplan 2021 ersätter dokumentet
”Kulturpolitiska åtgärder med anledning av Corona”.
Föreslås att paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut - Verksamhetsplan för kulturnämnden 2021
Förslag till kulturnämndens verksamhetsplan 2021
Ramblad KN 2021
Fördelning av kulturnämndens rambudget 2021
Bilaga 2. Tabell över fördelning av Kulturnämndens rambudget 2021

Förhandlingsframställan till Kulturrådet
inför 2021 (20RGK1611)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner förhandlingsframställan till Kulturrådet inför
2021 och uppdrar till presidiet att i samråd hantera eventuella
instruktioner som kan komma från Kulturrådet efter
nämndssammanträdet.
Kulturnämnden gör, i samråd med styrelsen för Sven och Ann Margret
Ljungbergs stiftelse och Ljungby kommun ett avsteg från de
formuleringar i Ljungbergmuseets regionala uppdrag som rör fördelning
av statsbidrag till verksamheten, under förutsättning att de tre parterna
enas om detta.
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Sammanfattning

Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga
kultursamverkansmodellen. Kulturnämnden ansvarar för fördelning av
statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med den statliga
förordningen 2010:2012. Kulturrådets styrelse tar årligen beslut om
storleken på statsbidrag till respektive län med utgångspunkt i de
regionala kulturplanerna och de behov regionerna årligen beskriver i en
regional framställan till Kulturrådet. Underlaget ska vara Kulturrådet
tillhanda under första veckan i november, tillsammans med regional
kulturplan (om den reviderats). Region Kronobergs årliga
förhandlingsframställan har resulterat i att länet vid ett flertal tillfällen
prioriterats av Kulturrådet vid fördelningen av statsbidrag.
Enligt Kulturrådets riktlinjer så bör beskrivningen omfatta eventuella
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planerade väsentliga förändringar av uppdrag och/eller regional
fördelning av statsbidraget i förhållande till föregående år. I förslag till
Region Kronobergs förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2021
beskrivs prioriterade utvecklingsområden, ekonomiska förutsättningar
och behov av utökad fördelning av statsbidrag. Förhandlingsframställan
utgår från Regional kulturplan för Kronobergs län 2018–2020 som
förlängts och även omfattar 2021 samt förslag till kulturnämndens
verksamhetsplan och budget för 2021.
Observera att vissa uträkningar kan behöva justeras inför
kulturnämndens sammanträde med anledning av den snäva
budgetprocessen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2021
 Region Kronobergs förhandlingsframställan till Kulturrådet inför
2021
 Förordning (2010_2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet Svensk författningssamling
2010_2010_2012 t.o.m. SFS 2019_1082 - Riksdagen
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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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10 Undantag gällande stöd till
ungdomsorganisationer (20RGK103)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner undantag gällande stöd till
ungdomsorganisationer för ansökningar gällande 2020.
Sammanfattning

Kulturnämnden ger årligen stöd till ungdomsorganisationer.
Föreningarna ansöker om stödet som baseras på bland annat
medlemsantal och genomförda ledarutbildningar.
Ungdomsorganisationernas förutsättningar har, likt andra delar av
civilsamhället, försämrats under 2020 med anledning av pandemin.
Medlemsantalet påverkas likväl som möjligheterna till ledarutbildningar.
Detta samtidigt som många av föreningarnas kostnader kvarstår. Av den
anledningen har frågor lyfts kring möjligheten att göra ett undantag för
stödet till ungdomsorganisationer gällande 2020.
Då det är olika ungdomsorganisationer som tar del av kulturnämndens
stöd från år till år bedöms det angeläget att inte skapa inlåsningseffekter
utifrån föregående år utan säkerställa att även andra aktörer kan ta del av
stödet. Av denna anledning föreslås att ungdomsorganisationer vid
ansökan om stöd baserat på 2020 kan välja om man önskar 2019 eller
2020 som bidragsgrundande år.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Undantag gällande stöd till ungdomsorganisationer
 Undantag gällande stöd till ungdomsorganisationer

11 Svar på skrivelse från Ljungbergmuseet
(20RGK115)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner svaret på skrivelsen.
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Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Ljungbergmuseet
angående fördelning av extra statsbidrag med anledning av pandemin.
Ljungbergmuseet anser sig orättvist behandlat vid fördelning av det extra
statsbidraget. Verksamheten anser att den del som utgår från resultat
istället bör utgå från inkomstbortfall för att möta verksamhetens behov.
Detta då verksamheten under året fått 225 000 kr från Barbro Osher Pro
Suecia Foundation samt permitterat medarbetare.
Pandemin har orsakat stora inkomstbortfall för producerande
verksamheter inom kultursamverkansmodellen i Kronoberg. På helåret
förväntas 14,4 miljoner kronor mindre i inkomster än budgeterat.
Genom aktiva åtgärder i verksamheterna balanseras inkomstbortfallet till
del. Trots detta visar tre av länets producerande kulturorganisationer
med statsbidrag ett prognosticerat minusresultat. För att få bäst
träffsäkerhet kring krisstödet valdes därför att hantera prognosticerat
resultat framför inkomstbortfall. Av denna anledning omprövar
kulturnämnden inte fördelningen av extra statsbidrag.
Beslutsunderlag

 Förslag till belsut - Svar på skrivelse från Ljungbergmuseet
 Förslag på svar på skrivelse till Ljungbergmuseet
 Skrivelse från Ljungbergmuseet

12 Inbjudningar till möten och konferenser
(20RGK74)
Sammanfattning

Inbjudningar finns i förekommande fall, tillgängliga i netpublicator.
- Region Skåne: Digital kunskapsdag om utveckling av kulturella och
kreativa näringar, 18 november
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13 Återkoppling från externa uppdrag,
möten och konferenser
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mötesanteckningar och styrelseprotokoll finns, i förekommande fall,
tillgängliga i Netpublicator.







Återkoppling från ledamöter som har uppdrag i bolag eller
regionala kulturorganisationer
SKR: Förmöte inför nationell dialog, 6 oktober
Kulturdepartementet: Nationell dialog om kultursamverkan, 7
oktober
SKR: Kultur 2020 – Ställa om, 13-14 oktober
Berättarnätet Kronoberg: Sagobygdens resa mot Unesco, 19
oktober
Länsstyrelsen i Kronobergs län: Kulturmiljödagen 2020, 22 oktober

14 Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar anmälningarna till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäls till kulturnämnden för kännedom.
Handlingar redovisas i Netpublicator.
- Växjö kommun: Rapport Scensommar 2020

15 Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
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Sammanfattning

Föreslås att kulturnämnden noterar redovisade delegationsbeslut till
protokollet.
Delegationsbeslut

 20RGK30-2

Konstinköp av konsthanterare 2/2020 oktober

16 Övriga ärenden

Kulturpolitiska åtgärder med
anledning av Corona

4
20RGK669

Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK669
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-16

Kulturnämnden

Kulturpolitiska åtgärder med anledning av Corona
Ordförandes förslag till beslut
1. Kulturnämnden inför 30 extra arbetsstipendier till kultur à 30 000 kr.
2. Kulturnämnden delegerar till Regional utvecklingsdirektör att besluta om
fördelning av stipendierna.
3. Kulturnämnden ger Musik i Syd, Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg och Bild och Form Kronoberg i uppdrag att förbättra
förutsättningarna för musiker, litteraturskapare respektive bild- och
formkonstnärer i enlighet med beslutsunderlaget.
4. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
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.
Med anledning av de brister som funnits i träffsäkerhet hos de nationella
krisstöden gällande professionella kulturskapare finns det behov av insatser för att
förbättra förutsättningarna för målgruppen att bo och/eller verka i Kronoberg.
Detta för att nå den kulturpolitiska visionen kring ett kulturliv med bredd och
spets men också för att uppnå mål kring regional utveckling.
I detta ärende presenteras framförallt förslag på kortsiktiga kulturpolitiska
insatser. Insatserna möjliggörs genom omprioritering i kulturnämndens budget
omfattande 700 000 kr samt att regionala utvecklingsnämnden valt att fördela om
700 000 kr till kulturnämnden för ändamålet.
Sida 1 av 2

Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK669
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-16

Med anledning av pandemin föreslås 30 ytterligare arbetsstipendier om 30 000 kr
delas ut 2020. Utöver extra arbetsstipendier föreslås särskilda insatser riktade till
länets mest utsatta kulturområden; scenkonst, litteratur samt bild och form.
Utöver detta biläggs kulturstabens bidrag till en länsgemensam lägesbild kring
covid-19. Lägesbilden uppdateras kontinuerligt och samordnas av länsstyrelsen.
Förvaltningen har även anpassat och integrerat de kulturpolitiska åtgärderna i
förslaget till kulturnämndens verksamhetsplan inför 2021.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Insatser för att förbättra villkoren för professionella
kulturskapare med anledning av covid-19
Begäran om lägesbild kultur_2020-10-13
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK669
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-07

Kulturnämnden

Insatser för att förbättra villkoren för professionella
kulturskapare med anledning av covid-19
Bakgrund
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.
Vid föregående sammanträde med kulturnämnden fick Regional
utvecklingsdirektör i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att stärka
professionella kulturskapares villkor (KN § 46/2020).
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Bakgrund och nuläge
Professionella kulturskapare i svår situation

Kulturområdet är hårt drabbat av pandemins effekter och läget är allvarligt för de
professionella kulturskaparna. Enligt Myndigheten för kulturanalys är
kulturområdet den bransch som har den högsta konkursandelen med anledning av
pandemin. Problematiken handlar delvis om förbudet mot allmänna
sammankomster men också att dessa småföretagare faller utanför de 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.
Statliga krisstöd

Flera statliga stödpaket har riktats till både näringslivet och kulturlivet.
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 kulturpolitisk karaktär lanserats av
regeringen och stödpartierna och fördelats under sommaren. En låg andel av
medlen till kultur har kommit Kronoberg till del medan Stockholm överlag
gynnats i fördelningen. I Kulturrådets fördelning fick exempelvis Stockholms län
50,5 kr/invånare och Kronoberg 8,7 kr/invånare.
Sida 1 av 4

Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK669
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-07

Den 9 september kom besked om ytterligare 3,4 miljarder till kulturområdet under
de kommande åren. 1,5 miljard fördelas redan 2020. Av dessa fördelar
Kulturrådet 881 miljoner, Svenska Filminstitutet 375 miljoner,
Konstnärsnämnden 200 miljoner, Författarfonden 30 miljoner, Bildupphovsrätt
10 miljoner, Scenkonstallianserna 20 miljoner, Centrumbildningarna 10 miljoner
och Sametinget 4 miljoner kronor. Det är fortfarande oklart hur stöden ska
fördelas av respektive myndighet.
Samma dag kom ett stödpaket riktat till egenföretagare. Detta stödpaket kräver en
omsättning om 200 000 kr. 47 % av Kronobergs företag inom kulturella och
kreativa näringar har en omsättning över 200 000 kr. Lägst andel med tillräckligt
hög omsättning för att ta del av stöden har företagen inom scenkonst (20 % av
198 företag), litterärt och konstnärligt skapande (30 % av 158 företag) samt bild
och form (40 % av 211 företag). Inom scenkonst avses framförallt artistisk
verksamhet där musiker ingår.
Kulturpolitik kontra näringspolitik

Arbetet med professionella kulturskapare och de kulturella och kreativa näringarna
sker inom både kultur- och näringspolitiken. Kulturpolitiken ansvarar för
förutsättningarna för konstnärlig produktion medan näringspolitiken ansvarar för
företagsutvecklingen inom de kulturella och kreativa näringarna.
Kulturnämndens tidigare beslut

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. 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.
Behov

Med anledning av de brister som funnits i träffsäkerhet hos de nationella
krisstöden finns det behov av insatser för att förbättra förutsättningarna för
professionella kulturskapare att bo och/eller verka i Kronoberg. Detta för att nå
den kulturpolitiska visionen kring ett kulturliv med bredd och spets men också för
att uppnå mål kring regional utveckling.
Det finns behov av både kortsiktiga insatser och långsiktiga strukturförändringar
för att möta utmaningarna. I detta ärende presenteras framförallt förslag på
kortsiktiga kulturpolitiska insatser. Insatserna möjliggörs genom omprioritering i
kulturnämndens budget omfattande 700 000 kr samt att regionala
utvecklingsnämnden valt att fördela om 700 000 kr till kulturnämnden för
ändamålet. Även långsiktiga insatser bör utvecklas i samarbete med regionala
utvecklingsnämnden för att säkerställa att målgruppen inte faller mellan stolarna.
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK669
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-07

Förslag på kulturpolitiska insatser på kort sikt
Arbetsstipendium

Kulturnämnden delar årligen ut arbetsstipendium för att främja den kulturella
infrastrukturen och förbättra möjligheterna för fler kulturskapare att arbeta i länet.
Stipendiet ska stödja och uppmuntra betydelsefullt arbete inom skilda konstnärliga
områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och
digitala medier. Sökande till arbetsstipendium ska bo, verka eller ha annan
anknytning till länet. Stipendiet kan delas ut till person eller grupp. Ansökan till
stipendierna görs digitalt och ska innehålla ett personligt brev och arbetsprover.
Kulturstaben tillsätter experter inom respektive kulturområde som bedömer
ansökningarna.
Med anledning av pandemin föreslås 30 ytterligare arbetsstipendier om 30 000 kr
delas ut 2020. Reglerna ovan föreslås gälla även denna omgång men beslut om
stipendier delegeras till Regionala utvecklingsdirektören för att påskynda
hanteringen. Då summan för respektive arbetsstipendium är lägre föreslås även en
enklare ansökningshandling.
Särskild insats riktad till scenkonst, litteraturskapare och bild- och
formkonstnärer

Utöver extra arbetsstipendier föreslås särskilda insatser riktade till länets mest
utsatta kulturområden; scenkonst, litteratur samt bild och form.
Uppdrag om 165 000 kr vardera föreslås ges till Musik i Syd, Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg samt Bild och Form Kronoberg för att stärka villkoren för
professionella kulturskapare inom respektive område. Medel betalas ut till
verksamheterna i förskott och ska användas under 2020. Utbetalade medel ska
användas för att skapa arbetstillfällen för professionella kulturskapare.
Verksamheterna beslutar själva om fördelningen till kulturskaparna. Exempel på
insatser är residens eller uppdrag. Skriftliga avtal ska skrivas och
arvodesrekommendationer följas. Medlen får inte användas till administration.
Uppdraget redovisas i samband med ordinarie verksamhetsredovisning av 2020
års verksamhet i Kulturdatabasen den 31/3 2021.
Förslag på insatser på lång sikt
Regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden ger ett gemensamt uppdrag till
Regional utvecklingsdirektör i samband med beslut om verksamhetsplan 2021.
Uppdraget är att utveckla förutsättningarna för de kulturella och kreativa
näringarna och de professionella kulturskaparna att verka i länet.
Ekonomiska effekter/konsekvenser
Ärendet innebär omfördelning inom kulturnämndens rambudget. Medel tas från
positiva resultat inom förvaltning, strategiska utvecklingsmedel och stödsystem.
Medlen har inte planerats att brukas till annat. Utöver detta har regionala
utvecklingsnämnden valt att fördela om 700 000 kr till kulturnämnden för
ändamålet.

Sida 3 av 4

Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK669
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-07

Förslag till beslut
Kulturnämnden inför 30 extra arbetsstipendier till kultur à 30 000 kr.
Kulturnämnden delegerar till Regional utvecklingsdirektör att besluta om
fördelning av stipendierna.
Kulturnämnden ger Musik i Syd, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och
Bild och Form Kronoberg i uppdrag att förbättra förutsättningarna för musiker,
litteraturskapare respektive bild- och formkonstnärer i enlighet med
beslutsunderlaget.
Ärendet justeras omedelbart.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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SAMLAD LÄGESBILD COVID-19 - KULTUR
Syftet är att skapa en länsgemensam lägesbild för att inrikta och samordna
verksamheten med målet att säkerställa samhällsviktig verksamhet och skydd av
sårbara grupper.
Aktör: Region Kronobergs kulturstab (avdelningen för regional utveckling,
enheten för hållbar tillväxt)
Datum: 2020-10-15
Uppdateringar skall vara gulmarkerade.
KORT OM REGION KRONOBERGS ANSVAR OCH
FÖRUTSÄTTNINGAR
Coronapandemin är en global folkhälsokris och en välfärdskris men också en
allvarlig kris för både kultur och idrott. Region Kronobergs kulturnämnd ansvarar
för att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna på kultur- och
idrottsområdet på regional nivå samt ansvara för de åtaganden som följer med
den regionala kulturplanen.
Sedan 2012 ingår Kronobergs län i den nationella kultursamverkansmodellen och
Region Kronobergs kulturnämnd fördelar årligen statsbidrag till regional
kulturverksamhet i enlighet med förordning 2010:2012.
Region Kronoberg har en förvaltningsmodell på kulturområdet där den regionala
kulturverksamheten framförallt ligger utanför förvaltningen, med undantag för en
mindre kulturstab som arbetar strategiskt. I förvaltningen ingår även en regional
utvecklande funktion på bild- och formområdet samt en funktion för intern
konsthantering och offentlig gestaltning i Region Kronobergs lokaler. I övrigt
genomförs den regionala kulturplanen av ett flertal externa kulturorganisationer;
framförallt större kulturinstitutioner som drivs i bolagsform av Region
Kronoberg i samverkan med andra, till exempel regioner och kommuner, men
även ett stort antal organisationer inom det civila samhället.
KONSEKVENSER AV COVID-19
(Vilka konsekvenser ser ni inom ert ansvarsområde och vilka ser ni som möjliga
konsekvenser?)
KONSTATERADE KONSEKVENSER

I dagsläget kan främst tre konstaterade konsekvenser lyftas vad gäller kultur- och
idrottsområdet i Kronobergs län: stora intäktsbortfall, geografisk obalans i
fördelning av nationella krisstöd och hög arbetslöshet inom kultursektorn.

Postadress
351 86 VÄXJÖ

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se
isfstod.kronoberg@lansstyrelsen.se

Webbplats
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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Intäktsbortfall

Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har fått
stora konsekvenser för kultur- och evenemangssektorn. Det har framförallt
begränsat den näring som har mest erfarenhet av att hantera folksamlingar på ett
säkert sätt. Intäktsbortfallet inom kultur- och idrott är omfattande. Förvaltningen
följer utvecklingen i den regionala kulturverksamheten noga och de ekonomiska
helårsprognoserna visar på ett prognostiserat intäktsbortfall på cirka 14,4 miljoner
för den regionala kulturverksamhet som ingår i kultursamverkansmodellen.
Samtidigt har kulturorganisationerna genomfört stora och ambitiösa insatser för
att balansera upp nästan hela detta intäktsbortfall och kreativa lösningar för att
kunna fortsätta leverera konst och kultur till invånarna i en svår tid.
Geografisk obalans i fördelning av nationella krisstöd

De nationella krisstöden är en viktig del i att kompensera för intäktsbortfallet och
säkerställa en kulturell infrastruktur i hela landet även efter pandemin.
Kulturorganisationer i Kronobergs län har till viss del kunnat dra nytta av de
nationella krisstöd till kultur- och idrottsområdet som lanserades av regeringen
under våren och som under sommaren fördelats av ett antal olika myndigheter
och organisationer. I fördelningen återspeglas regionala förutsättningar och
eftersom stöden framförallt riktats mot det fria kulturlivet så har också regioner
med vissa förutsättningar gynnats i fördelningen. I Kulturrådets fördelning av
vårens krisstöd fick Stockholms län 50,5 kr/inv och Kronoberg 8,7 kr/inv.
Mindre än en halv procent av den totala fördelningen av vårens krisstöd till kultur
tilldelades Kronobergs län. De nationella krispaketen faller olika ut i regionerna
beroende på att den kulturella infrastrukturen skiljer sig åt i landet och hur olika
regioner har organiserat sig. Kronoberg har flera större regionala
kulturinstitutioner, till exempel Kulturparken Småland, Musik i Syd och
Regionteatern Blekinge Kronoberg som utgör viktiga delar av den regionala
kulturella infrastrukturen och som även har en viktig roll för det fria kulturlivet. I
andra regioner är det fria kulturlivet mer omfattande, och de större
kulturinstitutionerna färre. Inför höstens fördelning av nya krisstöd till konst och
kultur är det viktigt att också ha med en geografisk analys av krisstödens
fördelning och hur den regionala kulturella infrastrukturen varierar över landet.
Den regionala kulturverksamhet som ingår i den nationella
kultursamverkansmodellen stod inledningsvis utan möjlighet att söka
kulturpolitiska krisstöd. De 150 miljonerna som regeringen tillförde regionerna
via kultursamverkansmodellen var därför ett mycket välkommet stöd utifrån ett
regionalt perspektiv och en viktig signal vad gäller utvecklingen av
kultursamverkansmodellen. Region Kronoberg tilldelades 4,2 miljoner och dessa
har fördelats till regional kulturverksamhet i enlighet med beslut i kulturnämnden
1 oktober. Samtidigt täcker förstärkningen på 150 miljoner enbart hälften av
regionernas uppskattade nettoförluster under året och regionerna ser att även
2021 kommer att vara ett tufft år ekonomiskt för den regionala
kulturverksamheten. Nya medel har nu tillförts kultursamverkansmodellen i
regeringens budget 2021 och framåt, men en utmaning för regionerna och för
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den framtida kulturella infrastrukturen i hela landet är att en stor andel av dessa
medel redan är intecknade för nationella satsningar som permanentas, vilket
innebär att de inte täcker Coronarelaterade intäktsbortfall för den regionala
kulturverksamheten. Den regionala kulturverksamhet som ingår i
kultursamverkansmodellen utgör en central del av landets kulturella infrastruktur
men riskerar att komma i kläm i utformandet av stödsystemen. Berörda
kulturorganisationer kommer sannolikt inte att kunna ansöka om de nationella
krisstöd som i höst ska fördelas framförallt av Kulturrådet eftersom dessa främst
riktar sig till det fria kulturlivet och större andelen av de nya medel till regionerna
via kultursamverkansmodellen som aviserats i kommande budget är alltså redan
öronmärkta. Det är av stor vikt att flernivåstyrningen inom
kultursamverkansmodellen fortsätter att utvecklas även framöver, inte minst när
kommuner och regioner riskerar att hamna i ett svårt ekonomiskt läge.
Det ska också lyftas att delar av kulturlivet i Kronobergs län också har kunnat dra
nytta av andra nationella stödsystem (omställningsstöd, korttidspermitteringar
mm), även om det riktats kritik mot att stöden generellt inte är anpassade efter
småföretagens villkor.
Hög arbetslöshet

Ytterligare en konstaterad konsekvens, utöver omfattande intäktsbortfall för den
regionala kulturverksamheten och geografisk obalans i fördelningen av vårens
nationella krisstöd på kulturområdet, är att sektorn är betydligt hårdare drabbad
av arbetslöshet än andra sektorer. Enligt en rapport från Stockholms
handelskammare är den procentuella förändringen av arbetslösa efter
yrkeskategori mellan 1 mars och sista juli högst för kultur, media, design (80%),
jämfört med andra branscher (26%). För Kronobergs län är siffran 48% för
kultur, media, design vilket kan jämföras med 28% för hotell och restaurang och
22% för transport i länet.
MÖJLIGA KONSEKVENSER/RISKER

De möjliga konsekvenser/risker som den regionala kulturförvaltningen ser på lite
längre sikt är följande.


Fortsatt osäkra besked kring vad som ska gälla framåt och den bristande
logiken i ordningslagen påverkar sektorns möjligheter att planera
kommande verksamhet. Kulturområdet, särskilt scenkonsten, har mycket
långa planeringshorisonter där investeringarna i en produktion ligger
tidigt och i hög utsträckning är beroende av intäkter som kommer långt
senare.



Osäkerhet kring vilka beteendeförändringar detta kommer att skapa på
längre sikt, till exempel förväntningar på digital tillgänglighet kontra brist
på affärsmodeller som kan skapa intäkter för digital produktion och
distribution.



Stor andel konkurser, framförallt inom det fria kulturlivet och idrotten.
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Kompetensförsörjningsproblematik på sikt, redan idag ser vi att många
professionellt yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare lämnar
yrket.



På sikt risk för ojämn konstnärlig och kulturell infrastruktur i hela landet,
vilket får konsekvenser i form av att nationella, regionala och kommunala
kulturpolitiska målsättningar inte kan nås.



Ökad socioekonomisk ojämlikhet vad gäller tillgång till konst och kultur.
En särskild sårbar målgrupp är barn och unga där tillgång till kultur i
skolan är en viktig aspekt.



Utmaningar på sikt kopplat till demokrati. 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.

ÅTGÄRDER INOM ERT VERKSAMHETSOMRÅDE
(exempelvis personalplanering, kontinuitetshantering mm.)
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

I våras beslutade Region Kronobergs kulturnämnd om ett regionalt
kulturpolitiskt åtgärdspaket med anledning av Coronapandemin. I åtgärdspaketet
ingår nedanstående delar. Mer information finns via vår webbplats
http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/
Åtgärderna aktualitetsprövas nu och integreras i kulturnämndens ordinarie
verksamhetsplan för 2021 i syfte att utgöra ett bra stöd för det regionala
kulturlivet under nästa år.
1. Förstärkt omvärldsbevakning, information och kommunikation
2. Region Kronoberg som huvudman
3. Omställning av regionala driftsanslag och strategiska utvecklingsmedel
4. Bedriva nationellt påverkansarbete
5. 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
Ytterligare en åtgärd är att den regionala kulturplanen förlängts ett år så att den
kommande kulturplanen (2022-2024) kan bygga på en uppdaterad nulägesanalys
och strategiska kulturpolitiska prioriteringar som är anpassade efter nya
förutsättningar för kultur och idrott.
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PLANERADE ÅTGÄRDER

Just nu förbereds ett särskilt krisstöd riktat till professionella konstnärer och
kulturskapare i länet.
EFTERLEVNAD RESTRIKTIONER
(Hur är efterlevnaden av restriktioner inom ert ansvarsområde?)
Viss verksamhet har varit öppen hela tiden under coronaanpassade former (till
exempel Kulturparken Smålands verksamhet). Annat börjar starta upp på nytt nu
under hösten igen i anpassat format. Det finns en stor respekt för den rådande
situationen. De större kulturinstitutionerna har god beredskap för att kunna
hantera och efterleva restriktionerna. För mindre arrangörer inom exempelvis det
civila samhället är ansvaret stort ur ett smittskyddsperspektiv men resurserna
begränsade. Vad gäller idrotten så hänger förutsättningarna tätt ihop med om det
finns matservering i arenorna eller inte.
KOMMUNIKATION
BEHOV AV KOMMUNIKATION

(Har ni identifierat områden där kommunikationen till allmänheten behöver
förtydligas eller där det finns ytterligare kommunikationsbehov?)
Representanter för regional kulturverksamhet lyfter behovet av att kommunicera
att man håller öppet och att det finns coronaanpassad kultur att ta del av, både i
fysisk och digital form.
RESURSER
(Ser ni behov av exempelvis regelförändringar, förtydliganden, information från
regional/nationell nivå, kommunikation på olika språk mm.)
Att hanteringen av ordningslagen är trubbig och ologiskt har lyfts fram i många
sammanhang. Så länge restriktionerna ligger kvar så finns fortsatt stort behov av
nationellt krisstöd för kultur och idrott som kompenserar för intäktsbortfallen.
Detta gäller även den regionala kulturverksamhet som riskerar att falla mellan
stödsystemen (se tidigare resonemang kring detta).
Behov av tydlig information från nationell nivå för att skapa en möjlig
planeringshorisont.
SAMVERKANSBEHOV

(Ser ni behov av att samverkan med andra aktörer med anledning av Covid-19?)
På kulturområdet samverkar Region Kronoberg på politisk nivå och
tjänstemannanivå kommunalt, interregionalt och nationellt. Denna samverkan har
intensifierats på alla nivåer med anledning av pandemin.
Det finns också stort behov av ett mer utmaningsdrivet arbetssätt och samverkan
med andra områden. Internt arbetar vi nu mycket med frågan om konstnärers
och kulturskapares villkor vilket kräver samverkan mellan kultur och näring. Det
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handlar i hög utsträckning om småföretagares villkor inom en särskilt utsatt del
av näringslivet. Det finns också många branscher i anslutning till den konstnärliga
och kreativa kärnan som drabbas hårt av pandemins konsekvenser. Ytterligare ett
område som kräver fortsatt samverkan mellan olika områden rör barns och ungas
fortsatta tillgång till konst och kultur där skolan är en särskilt viktig arena.

Protokollsutdrag
Instans: Kulturnämnden
Mötesdatum: 2020-10-01

§ 46

Kulturpolitiska åtgärder med anledning av
Corona (20RGK669)
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:
- 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.
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.
Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör Christel Gustafsson

Protokollsutdrag
Instans: Kulturnämnden
Mötesdatum: 2020-10-01

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Kulturpolitiska åtgärder med anledning av Corona

Paragrafen är justerad

Månadssammandrag
september 2020

5
20RGK72

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 20RGK72
Handläggare: Lena Eriksson,
Datum: 2020-10-14

Kulturnämnden

Månadssammandrag september 2020

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

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet t o m september 2020 uppgår till +702 tkr.
Verksamheten påverkas väldigt mycket av Coronapandemin. Mycket skjuts på
framtiden, ställs in eller blir på annat sätt begränsat. Planering pågår för att stötta
kulturverksamheterna i regionen.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Månadssammandrag september 2020
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SEPTEMBER
2020

0

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

Utfall ack
tkr

Budget
Ack tkr

Differens
tkr

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån tkr

2020 tkr

Budgetavv

- 3 341

-3 962

621

-5 162

-5 467

0

Driftstöd,utv medel

- 44 170

-44 252

81

-58 634

-59 000

0

Totalsumma

-47 512

-48 214

702

-63 796

-64 467

0

Förvaltning

Kommentar: I princip alla verksamheter påverkas av Coronapandemin. Det mesta inom kulturområdet
är inställt, framskjutet eller på annat sätt begränsat. Planering pågår för hur vi ska kunna stötta kulturen
inom regionen. Prognosen är att budgeten ska hållas för 2020.

Sjukfrånvaro KN (i procent av ordinarie arbetstid)
SEP 2020

SEP 2019

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kulturstaben totalt

0,4

0,4

0

0

0

0

Region Kronoberg

5,9

6,5

3,7

4,9

5,6

Kommentar: Sjukfrånvaron är väldigt låg men svår att ha som jämförelse då teamet har så få
medarbetare.

1
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK1610
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-16

Kulturnämnden

Grundvillkor för driftsanslag 2021
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden antar grundvillkor för driftsanslag 2021.
Sammanfattning
Grundvillkor för driftsanslag beskriver de grundvillkor som gäller för regionala
driftsanslag beslutade av Region Kronobergs kulturnämnd. Grundvillkoren gäller
verksamheter med regionala och/eller statliga anslag och revideras årligen i
samband med beslut om budget.
Inför 2021 har följande förändringar skett:
-

Tillägg angående pandemins konsekvenser för kulturområdet och
kulturnämndens förståelse för behov av anpassning av arbetet,
förtydligande att verksamheter med statsbidrag ska följa de villkor som
Kulturrådet ställer,
tillägg att avtal med professionella kulturskapare ska vara skriftliga,
tillägg kring nationella minoriteter utifrån lagstiftning,
tillägg kring statsbidrag ”förstärkning av den musikaliska scenkonsten
samt
smärre redaktionella ändringar och förtydliganden.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Förslag till grundvillkor för driftsanslag 2021
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Grundvillkor för driftsanslag 2021
Detta dokument beskriver de grundvillkor som gäller för driftsanslag beslutade av
Region Kronobergs kulturnämnd. Grundvillkoren gäller verksamheter med
regionala och/eller statliga anslag och revideras årligen i samband med beslut om
budget. Grundvillkor för studieförbund och ungdomsorganisationer beskrivs i
respektive bidragssystem. Grundvillkor för RF-SISU Småland beskrivs i
Idrottsöverenskommelse Kronoberg. Region Kronobergs hel- och delägda bolag
styrs via bolagsordningar, ägardirektiv och dylikt.

Region Kronobergs regionala driftsanslag till
kulturorganisationer

Ett regionalt driftsanslag är långsiktigt och till för att garantera en stabil kulturell
infrastruktur i Kronoberg.
Kulturpolitisk vision
Kronoberg ska erbjuda ett kulturliv med bredd och spets. Spets handlar om
konstnärlig förnyelse och fortsatt utveckling av Kronobergs unika styrkeområden.
Bredd innebär att garantera en stabil kulturell infrastruktur som är angelägen,
tillgänglig och inkluderande. I Kronoberg ska det finnas goda möjligheter för
invånaren och besökaren att ta del av, och själv utöva, kultur. Det ska också
finnas utrymme för det professionella och det egna skapandet att mötas. Nya
initiativ, det oväntade och okonventionella, ska värnas och digitaliseringens
möjligheter ska tas tillvara i utvecklingen.
De nationella kulturpolitiska målen utgör en grund för Region Kronobergs
kulturpolitiska vision. Det handlar om att 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.
Kulturpolitiska prioriteringar
Säkerställa en kulturell infrastruktur för konst och kultur

Konst- och kulturområdet är hårt drabbat av pandemins effekter – i Sverige,
Europa och över hela världen. Detta innebär att verksamheter med regionala
driftsanslags ordinarie arbete inte har möjlighet att genomföras helt enligt plan
under pandemin. Region Kronoberg har förståelse för detta. Verksamheter med
regionala driftsanslag behöver dock ha kontinuerlig dialog med kulturstaben kring
stora förändringar eller omställning av verksamhet.
Samverkan i Sydsverige

Verksamheter med regionala driftsanslag ska samverka interregionalt inom ramen
för Regionsamverkan Sydsverige.

16a1d471-37ba-48e9-90a5aebcc310f044.docx
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Tillgänglighet till kultur i hela Kronoberg

Kulturen ska vara tillgänglig för länets invånare oavsett var de bor. Verksamheter
med regionala driftsanslag ska ha en verksamhet som är mobil och uppsökande
och ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
Armlängds avstånd
Den regionala politiska nivån arbetar enligt principen om armlängds avstånd.
Principen bygger på konstens möjligheter att uttrycka sig fritt, vilket är en
förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Mer konkret så innebär principen om
armlängds avstånd att den politiska nivån beslutar om mål och riktlinjer samt
lägger fast ekonomiska ramar, men överlåter konstnärliga och andra kvalitativa
bedömningar till sakkunniga, i form av ämnesexperter och konstnärliga ledare.

Styrning och uppföljning

Verksamheter med regionala driftsanslag är självständiga med rättighet och
skyldighet att självständigt planera, genomföra och följa upp sin verksamhet.
Styrdokument och årscykel
Regional kulturplan för Kronobergs län är styrdokument
för förvaltning och utveckling av kulturområdet i
Kronobergs län. Uppdrag och specifika villkor beskrivs
i överenskommelser med respektive verksamhet. I de
fall verksamheter även får driftsanslag från kommun
och/eller andra regioner kan dessa
överenskommelser göras gemensamt.

Överenskommelse, ägardirektiv
eller dylikt
- beskriver verksamhetens specifika
uppdrag

Grundvillkor för driftsanslag
- beskriver vad som krävs för att en
verksamhet ska kunna ta del av
regionala driftsanslag

Politiska överläggningar kring aktualiteten i
uppdragen sker på flera nivåer.
Överenskommelser som delas med andra
kommuner eller regioner aktualiseras vid
Regional kulturplan för
politiska överläggningar. Beredning av
Kronobergs län
– beskriver förvaltning och utveckling
aktualisering av uppdrag för
av kulturområdet i Kronoberg
verksamheter som enbart får
driftsanslag från Region Kronoberg
genomförs av kulturnämndens
presidium. Samtliga
överenskommelser beslutas av kulturnämnden. Beslut om aktualiseringar av
uppdrag tas i samband med kulturnämndens verksamhetsplan.
Verksamhetssamtal med verksamheter med regionala driftsanslag sker en gång om
året. Syftet med verksamhetssamtalen är dialog mellan verksamheter med
regionala driftsanslag och Region Kronoberg, uppföljning av överenskommelser
och dylikt samt uppstart inför budgetarbete.
Äskande

Äskande till kulturnämnden om nytt eller utökat driftsanslag ska komma in senast
den 31 mars inför kommande år.
Redovisning
För verksamheter med regionala driftsanslag gäller att kvalitativ och kvantitativ
redovisning inklusive verksamhets- och revisionsberättelser för föregående år,
verksamhetsplan för innevarande år samt utkast av verksamhetsplan för
kommande år redovisas i Kulturdatabasen senast den 31 mars. Verksamheter med
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driftsanslag under 6 prisbasbelopp (2020: 283 800 kr) skickar enbart in
verksamhets- och revisionsberättelser för föregående år, verksamhetsplan för
innevarande år samt ett utkast av verksamhetsplan kommande år.
Verksamheten återrapporteras till kulturnämnden i juni.
Följa gällande lagstiftning
Verksamhet med regionala driftsanslag ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande svensk lagstiftning.
Följa Kulturrådets villkor
Verksamheter med statsbidrag ska även följa de villkor som Kulturrådet ställer på
Region Kronoberg vid fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Tillhandahålla information
Verksamheter med regionala driftsanslag är skyldiga att ge Region Kronoberg
information och svara på frågor som regionen ställer i samband med uppföljning.
Det gäller både under och efter avslutad anslagsperiod. Vid begäran om
information ska denna inkomma i enlighet med anvisningar från Region
Kronoberg. Region Kronoberg har även rätt att besöka verksamhet som får
driftsanslag från regionen.
Följa avtalsrekommendationer
Verksamheter med regionala driftsanslag ansvarar för tillämpning av aktuella avtal
och rekommendationer avseende professionella kulturskapares medverkan.
Avtalen ska vara skriftliga.
Återbetalning och återkrav
Om en verksamhet med regionalt driftsanslag inte genomför det som den åtagit
sig kan Region Kronoberg besluta att kräva tillbaka hela eller delar av bidraget.
Verksamheten blir återbetalningsskyldig om
1. mottagaren har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat
att anslaget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
2. anslaget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. anslaget helt eller delvis inte har utnyttjats eller om det inte använts för det
ändamål som låg till grund för att anslaget beviljades,
4. mottagaren inte lämnar in en korrekt redovisning, i enlighet med
informationen i avsnitt Redovisning ovan,
5. i övrigt inte följt villkoren för anslaget.
Hållbarhetsperspektiv
Verksamheter med regionala driftsanslag ska kvalitetssäkras med utgångspunkt i
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vägval kring arbetet med
hållbarhetsperspektiv hanteras inom respektive verksamhet. Om uppföljningen
visar att verksamheten inte bedrivs på ett sätt som är ändamålsenligt förs en
diskussion med aktuell verksamhet och hållbarhetmålen förtydligas i den separata
överenskommelsen mellan regionen och verksamheten.
Social hållbarhet

Invånare i länet ska ha möjlighet att på lika villkor ta del av och utöva kultur. Det
innebär att kulturen ska vara tillgänglig för alla, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
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läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det innebär även att invånarna ska ges
jämlika förutsättningar för att själva uttrycka sig. Kulturverksamhet med
driftsanslag från regionen ska vila på demokratisk grund i vilken kvinnor och män,
flickor och pojkar, oavsett bakgrund får möjlighet att forma sina liv.
Barn och unga

Barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur och möjlighet till eget skapande
oavsett uppväxtvillkor och individuella förutsättningar. Kulturverksamhet för och
med barn och unga ska prioriteras. Verksamheter med regionala driftsanslag ska
ha ett utbud riktat till målgruppen, direkt eller indirekt, och aktivt verka för att nå
målen kring barn och ungas rätt till kultur. Utbud och aktiviteter ska präglas av
kvalitet och bestå av en mångfald av uttryck. Verksamheter med regionala
driftsanslags arbete med kultur för barn och unga ska utgå från
barnkonventionen.
Jämställdhet och mångfald

Verksamheter med regionala driftsanslag ska verka i enlighet med målet i den
nationella jämställdhetspolitiken, att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv. Verksamheter med regionala driftsanslag som
överstiger 6 prisbasbelopp ska ha en plan för arbetet med jämställdhet och
mångfald. Verksamheter med regionala uppdrag ska bidra till att främja de
nationella minoriteternas kultur och kulturarv och möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur och sitt språk i Sverige.
Tillgänglighet

Personer med funktionsnedsättning ska på lika villkor som personer utan
funktionsnedsättning få tillgång till kultur. Verksamheter med regionala
driftsanslag ska verka i enlighet med målen för den nationella
funktionshinderspolitiken. Verksamheter med regionala och statliga driftsanslag
ska ha:
1. en handlingsplan för tillgänglighet som kontinuerligt följs upp,
2. tillgängliga webbsidor, applikationer och e-tjänster (lägst WCAG 2.1 nivå
AA),
3. information om tillgänglighet till publik verksamhet och arrangemang på
sin webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar som
används,
4. åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.
Verksamheter som enbart erhåller regionala driftsanslag ska uppfylla punkt 1 och
3.
Ekologisk hållbarhet

Verksamheter med regionala driftsanslag ska bidra till att minska klimatpåverkan
och ha beredskap för ett föränderligt klimat. Verksamheten ska drivas och
utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och
globala naturresurserna ger.
Ekonomisk hållbarhet

Verksamheter med regionala driftsanslag ska bedriva sin verksamhet med
utgångspunkt i en hållbar ekonomi i balans. En hög självfinansieringsgrad ska
eftersträvas.
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Kommunikation
Verksamheter med regionala driftsanslag ska exponera Region Kronobergs
logotyp i sina fysiska lokaler samt på webbplatser. I de fall logotyp inte fungerar
ska det framgå i text att verksamheten får driftsanslag från Region Kronoberg.
Innan logotyper används ska avstämning ske med Region Kronobergs
kommunikationsavdelning: kommunikationsavdelningen@kronoberg.se.
Områdesspecifika villkor
Kvalitetsförstärkande medel på scenkonstområdet

Gäller Regionteatern Blekinge Kronoberg, Musik i Syd och Berättarnätet Kronoberg
Kvalitetsförstärkande medel på scenkonstområdet fördelas till verksamheter som
främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.
Beskrivning av hur medlen har använts ska ingå i verksamhetsberättelse eller
dylikt.
Förstärkning av den musikaliska scenkonsten

Gäller Musik i Syd
Medel för förstärkning av den musikaliska scenkonsten fördelas till verksamheter
med syfte att säkerställa ett fortsatt brett utbud av musik av hög kvalitet och god
tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Beskrivning av hur medlen har
använts ska ingå i verksamhetsberättelse eller dylikt.
Medverkans- och utställningsavtalet

Gäller Kulturparken Småland, Ljungbergmuseet, Italienska palatset och Smålands konstarkiv
Verksamheter berättigade till ersättning för medverkans- och utställningsavtalet
(MU-avtalet) redovisar i samband med ordinarie verksamhetsredovisning hur
mycket medel som använts till bruk av MU-avtalet föregående år. KROs mall för
MU-normalavtal (http://www.kro.se/sites/default/files/muavtal_sve_180318.pdf) mellan verksamhet och utställande konstnärer ska brukas.
Kostnaderna som redovisas till Region Kronoberg är KROs malls punkt 5.
Medverkansersättning, samt punkt 7. Utställningsersättning.
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK63
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-21

Kulturnämnden

Verksamhetsplan för kulturnämnden 2021
Ordförandes förslag till beslut
1. Kulturnämnden fastställer verksamhetsplan för kulturnämnden 2021.
2. Kulturnämnden godkänner fördelning av kulturnämndens budgetram 2021.
3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Sammanfattning
Enligt arbetsordningen ska kulturnämnden, efter regionstyrelsens anvisningar,
utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom nämndens
ansvarsområde. Region Kronobergs verksamhetsplanering och uppföljning bygger
på metoden balanserade styrkort.
I samband med beslut om verksamhetsplan 2021 föreslås kulturnämnden besluta
om en fördelning av nämndens budgetram.
Kulturnämndens verksamhetsplan 2021 ersätter dokumentet ”Kulturpolitiska
åtgärder med anledning av Corona”.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Verksamhetsplan för kulturnämnden 2021
Fördelning av kulturnämndens rambudget 2021
Översikt kulturnämndens rambudget 2021
Tabell över fördelning av kulturnämndens rambudget 2021
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Inledning
Kulturnämndens uppdrag är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna på
kulturområdet på regional nivå, samt ansvara för de åtaganden som följer med den statliga
kultursamverkansmodellen och länets regionala kulturplan. Kulturnämnden utarbetar förslag
till budget och verksamhetsplan, genomför uppföljning av budget och verksamhetsplan,
genomför uppföljning av kulturplanen, ger uppdrag och beslutar i ärenden om kulturplanen.
Kulturnämnden är också dialogpart i kultursamverkansmodellen där stat, region, kommuner,
det professionella kulturlivet och det civila samhället ingår. Kultursamverkansmodellen styrs av
Förordning (2010:2012) om vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet och innebär bland annat att
kulturnämnden fördelar statsbidrag. En hög andel av kulturnämndens verksamhet genomförs
av externa organisationer med driftsanslag, såsom kulturorganisationer, studieförbund och
idrottsrörelsen. Kulturnämnden ansvarar även för förvaltning och inköp av Region
Kronobergs konst.
I kulturnämndens verksamhetsplan planeras och följs förvaltningens arbete upp. Verksamheter
med regionala driftsanslag följs upp vid kulturnämndens sammanträde i juni i samband med
årlig uppföljning av Regional kulturplan för Kronobergs län. I uppföljningen av kulturplanen
följs även kvantitativa indikatorer upp.
Invånare
Kultur- och idrottsområdet är hårt drabbat av pandemins effekter. Läget är allvarligt för både
den offentligt finansierade kulturen, det civila samhällets organisationer och de professionella
kulturskaparna. För att säkerställa invånares tillgång till konst, kultur och idrott prioriterar
kulturnämnden under 2021 att säkerställa en hållbar regional infrastruktur för nämndens
ansvarsområden. Detta sker genom bland annat beredskap för nya insatser och flexibilitet i de
regionala stödsystemen.
Medarbetare
Under pandemin 2020 påverkades förutsättningarna för kulturteamets arbete drastiskt. Delar
av verksamhetsplaneringen fick stå tillbaka till förmån för att hantera den omställning som
konsekvenserna av Covid-19 innebar. Bedömningen är att kulturteamet fortsatt kommer att
behöva mobilisera för en oförutsägbar utveckling även under 2021. För att bibehålla en stark
och hållbar regional infrastruktur inom kulturområdet är det angeläget att fortsätta hantera
nationella initiativ och bedriva ett aktivt påverkansarbete.
Kulturnämndens personalstyrka utgörs av ett kulturteam som ingår i avdelningen för regional
utveckling. Det innebär att medarbetarna i kulturteamet omfattas av det systematiska
arbetsmiljöarbete som bedrivs på avdelningen. Samtidigt som kulturteamet ingår i ett större
organisatoriskt sammanhang skiljer sig vissa delar åt för dessa medarbetare. Kulturnämndens
verksamhet inom kultursamverkansmodellen och genomförandet av den regionala
kulturplanen bedrivs till största delen genom andra aktörer där kulturteamet har en strategisk
och samordnande funktion. Arbetet sker i samverkan med externa parter utanför förvaltning;
Kulturnämnd, Verksamhetsplan 2021
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till exempel bolag, stiftelser och det civila samhällets aktörer. I många fall delas dessutom
styrning, finansiering och uppföljning mellan flera regioner och kommuner. Det ställer höga
krav på medarbetarnas förmåga att styra i samverkan med många aktörer. Inom den övriga
verksamheten under Regional utveckling drivs verksamheten i större utsträckning i processer
och projekt med egen personal. En konsekvens är att kulturnämnden saknar det interna
handlingsutrymme som andra nämnder har, exempelvis i att hantera nya uppdrag eller
avvikelser i pågående processer.
Under 2021 lägger vi särskilt fokus på att utveckla förmågan att arbeta i den tid av omställning
som nu är. Möjligheterna att arbeta på andra sätt och i högre utsträckning via digitala
plattformar kommer vara avgörande för att forma nya hållbara arbetssätt. Då kulturteamet i
relation till kulturnämndens uppdrag är en relativt liten personalstyrka inom avdelningen
Regional utveckling så kommer fortsatt utvecklingsarbete bedrivas för att stärka utvecklingsoch förvaltningsresurserna runt kulturteamet.
Processutveckling och produktion
Region Kronobergs kulturteam arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling för att nå
målen effektiva och kvalitativa processer samt drivande utvecklingsaktör. Utvecklingen sker i huvudsak
genom samarbete med andra såsom kommuner, grannregioner och statliga myndigheter.
Utveckling sker även genom att optimera befintliga strukturer och förvaltningsövergripande
inom Regional utveckling. Under 2021 prioriteras revidering av kulturplanen, interregional
samverkan och utvecklade rutiner för konsthandläggning.
Ekonomi
Kulturnämndens förvaltningsmodell med ett flertal externa kulturorganisationer, bolag och
organisationer inom det civila samhället innebär att pandemins ekonomiska konsekvenser
drabbar utanför nämndens rambudget. Även om konsekvenserna är utanför nämnden så
påverkar de i hög utsträckning möjligheterna att nå de politiska målen på området. Detta
innebär att nämnden under 2021 behöver bevaka de ekonomiska förutsättningarna för kulturoch idrottsområdet noga och verka för ökat regionalt inflytande över statliga satsningar.

Kulturnämnd, Verksamhetsplan 2021
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Invånare
Region Kronobergs kulturpolitiska vision är att Kronoberg ska erbjuda ett kulturliv med bredd
och spets. Med spets menas konstnärlig förnyelse och fortsatt utveckling av Kronobergs unika
styrkeområden. Bredd innebär att garantera en stabil kulturell infrastruktur som är angelägen,
tillgänglig och inkluderande. I Kronoberg ska det finnas goda möjligheter för invånaren och
besökaren att ta del av, och själv utöva, kultur. Det ska också finnas utrymme för det
professionella och det egna skapandet att mötas. Nya initiativ, det oväntade och
okonventionella, ska värnas.
Kultur- och idrottsområdet är hårt drabbat av pandemins effekter. Läget är allvarligt för både
den offentligt finansierade kulturen, det civila samhällets organisationer och de professionella
kulturskaparna. Under kommande år finns behov av att säkerställa människors möjligheter att
möta idrott, konst och kultur med både bredd och spets i hela landet även i framtiden.
Utifrån nulägesanalysen och beslutade mål och uppdrag i Regionfullmäktiges budget 2021 med
flerårsplan 2022-2023 prioriterar kulturnämnden följande inom perspektivet.

Förtroendet för verksamheten ska vara högt *
Målbeskrivning

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. Kulturnämndens
huvudsakliga styrmodeller utgörs av kulturplanen, grundvillkor för verksamheter med
driftsanslag samt överenskommelser eller dylikt.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god *
Målbeskrivning

Verksamheten under kulturnämnden är mångfacetterad och tillgängligheten beror på många
olika faktorer såsom exempelvis konstområdets förutsättningar eller respektive verksamhets
uppdrag. Verksamhet riktad till barn och unga behöver exempelvis vara mer mobil än
verksamhet riktad till vuxna. Tillgängligheten till kultur i länet präglas framförallt av den
kulturella infrastrukturen för området. Det finns anledning att arbeta aktivt under 2021 för att
säkerställa infrastrukturen för kultur och idrott i länet. Då Kronoberg är ett gränslän påverkas
tillgängligheten även av grannregionernas infrastruktur och utbud.
Invånarna i Kronoberg ska kunna ta del av konst och kultur på lika villkor. Personer med
Kulturnämnd, Verksamhetsplan 2021
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funktionsvariation ska på lika villkor som personer utan funktionsvariation ha tillgång till kultur
och möjlighet att uttrycka sig konstnärligt. Det kan till exempel handla om möjligheter till
syntolkning, allergivänliga lokaler eller att fysiskt ta sig till och röra sig i lokaler för kultur.
Därför är det inom kulturområdet särskilt viktigt att beakta aspekter som lokaler, information
och planering.
De kulturorganisationer som tilldelas statsbidrag via kultursamverkansmodellen uppfyller
funktionshinderspolitikens delmål. Det innebär att de har en handlingsplan för tillgänglighet
som kontinuerligt följs upp, tillgängliga webbplatser och e-tjänster samt information om
tillgänglighet till publik verksamhet och arrangemang på de webbplatser, sociala medier och
evenemangskalendrar som används. Det innebär också att de har åtgärdat enkelt avhjälpta
hinder i lokaler för publik verksamhet. Kulturorganisationer som enbart har regionala
driftsanslag ska ha en handlingsplan för tillgänglighet och information om tillgänglighet till
publik verksamhet och arrangemang på de webbplatser, sociala medier och
evenemangskalendrar som används.
Mätetal
Spridning av aktiviteter inom
kultursamverkansmodellen
och studieförbunden, Andel
aktiviteter utanför Växjö
kommun (%)

Utfall 2019

Mål 2021

Mål 2023

55 %

50 %

50 %

Kvaliteten i verksamheten ska vara god *
Målbeskrivning

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

Skapa ökade förutsättningar för och bidra till en hållbar regional
utveckling *
Målbeskrivning

Den kulturpolitiska visionen utgår från Region Kronobergs hållbarhetsprogram och policy för
lika möjligheter och rättigheter. Den 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.
Kulturnämnd, Verksamhetsplan 2021
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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.
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.
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 och tjänster.
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.

Skapa förutsättningar för ett kulturliv med bredd och spets
Målbeskrivning

Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2021 har den kulturpolitiska visionen Ett kulturliv
med bredd och spets. Den regionala kulturpolitiska visionen är långsiktig och grundar sig i de
nationella målen. 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.
Visionen och de nationella målen förverkligas genom att Region Kronoberg investerar i
konstnärlig och kulturell infrastruktur med utgångspunkt i den regionala kulturplanen.
Övergripande mål och villkor formuleras för regionala uppdrag och följs upp kontinuerligt.
Utöver det prioriterar Region Kronoberg ett antal utvecklingsområden i den regionala
kulturplanen. Regionala kulturpolitiska målsättningar formuleras för respektive
utvecklingsområde och följs upp kontinuerligt.
Kultur- och idrottsområdets krissituation under pandemin innebär att kulturnämnden 2021
behöver fokusera på att säkerställa en hållbar regional infrastruktur.
Handlingsplaner

Beskrivning

Start- och
slutdatum

Säkerställa en hållbar

Nämndens ansvarsområden följs noggrant för att säkerställa den

2021-01-01
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Handlingsplaner

Beskrivning

regional infrastruktur för
kultur och idrott

regionala infrastrukturen och invånarnas tillgång till kultur och idrott.
Återuppbyggnad och omställning är i fokus och aktörers roller
förtydligas för att finna en hållbar väg framåt.

Start- och
slutdatum
2021-12-31

I arbetet ingår kartläggning och analys av pandemins effekter i länet
likväl som information och kommunikation kring insatser på såväl
nationell som regional nivå. Kulturnämnden prioriterar beredskap
och flexibilitet i regionala stödsystem, både avseende nya insatser
och omställning av regionala driftsanslag och strategiska
utvecklingsmedel.
Arbetet innebär även att ta en samordnande roll för hållbar planering
av framtida verksamhet i samarbete med exempelvis kommunerna
och länets kulturorganisationer.
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Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Målbilden för regional utveckling är att nå detta genom
ett strategiskt arbete och bred samverkan på förvaltningen som leder till en förbättrad och
långsiktigt hållbar arbetsmiljö.
Utifrån nulägesanalysen och beslutade mål och uppdrag i Regionfullmäktiges budget 2021 med
flerårsplan 2022-2023 prioriterar kulturnämnden följande inom perspektivet.

Vara en attraktiv arbetsgivare *
Mätetal

Utfall 2019

Mål 2021

Mål 2023

84

79

80

60 %

84,5 %

85 %

Hållbart medarbetar
engagemang (HME) *
Faktisk sysselsättningsgrad *

Start- och
slutdatum

Handlingsplaner

Beskrivning

Utveckla förmågan att arbeta
i omställning och att i högre
grad möta varandra och
samverkansaktörer på
digitala plattformar

I takt med en allt snabbare omställning till digitala arbetssätt uppstår
nya utmaningar. Förutom att medarbetare behöver tillgång till ny
teknik och fungerande digitala plattformar krävs också nya rutiner
och arbetssätt för att skapa en hållbar arbetsmiljö i vardagen.

2021-01-01
2021-12-31

Balanserade utvecklings- och
förvaltningsresurser i
förhållande till
kulturnämndens uppdrag

Under 2020 har årscykeln för breddat ansvar för kulturfrågor,
implementerats. Arbetet med att stärka kulturteamets tillgång till
utvecklings- och förvaltningsresurser fortgår under 2021.

2021-01-01
2021-12-31

Implementering av nya
riktlinjer för chefers
organisatoriska
förutsättningar

Regionen har antagit nya riktlinjer för chefers organisatoriska
förutsättningar. Med utgångspunkt i de nya riktlinjerna kommer
avdelningen under 2021 genomföra en översyn av verksamhetens
förutsättningar och behov. Justeringar i relation till de nya riktlinjerna
kommer göras i den utsträckning det är lämpligt och möjligt.

2021-01-01
2021-12-31
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Processutveckling och produktion
Region Kronobergs kulturteam arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling för att nå
målen effektiva och kvalitativa processer och drivande utvecklingsaktör. Utvecklingen sker i
huvudsak genom samarbete med andra såsom kommuner, grannregioner och statliga
myndigheter. Utveckling sker även genom att optimera befintliga strukturer och
förvaltningsövergripande inom Regional utveckling.
Utifrån nulägesanalysen och beslutade mål och uppdrag i Regionfullmäktiges budget 2021 med
flerårsplan 2022-2023 prioriterar kulturnämnden följande inom perspektivet.

Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten *
Målbeskrivning

Kulturnämnden förfogar över en relativt liten förvaltning vilket gör det viktigt att säkerställa att
prioritera vad som ger hög effekt och kvalitet för länets invånare och kultur- och
idrottsverksamheter.
Handlingsplaner

Utvecklade rutiner för
konsthandläggning

Beskrivning
Fortsatt arbete med organisering och utveckling av rutiner för att
säkerställa en rättssäker hantering av
konsthandläggningsuppdraget.
Arbetet innebär utveckling av interna rutiner för uppföljning, kontroll
och underhåll av konsten. Arbetet innebär även fortsatt arbete med
strukturer kring utlåning av konst.

Start- och
slutdatum

2021-01-01
2021-12-31

Vara en drivande utvecklingsaktör *
Målbeskrivning

Kulturnämnden ansvarar för förvaltning och utveckling av kultur och idrottsområdet. För att
vara en drivande utvecklingsaktör krävs prioriteringar och tydlighet samt samverkan för att
maximera gemensamma resurser.
Handlingsplaner

Utvecklad interregional
samverkan

Beskrivning
För att fortsätta utveckla relationen mellan stat och region är
interregional samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige av vikt.
Nationellt påverkansarbete kring bland annat utveckling av
kultursamverkansmodellen prioriteras.

Start- och
slutdatum

2021-01-01
2021-12-31

Arbetet innebär gemensamma insatser för nationellt
påverkansarbete, bland annat genom framtagande av ståndpunkter
för utveckling av kultursamverkansmodellen.

Revidering av kulturplanen

Under 2019-2021 revideras Regional kulturplan för Kronobergs län.
Revideringen sker i enlighet med beslutad processplan och
uppdaterad tidsplan med anledning av pandemin.

2021-01-01
2021-12-31

Arbetet innebär bland annat framtagande av remissutgåva,
remisshantering och förslag till slutgiltig kulturplan.
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Klimatpåverkande utsläpp ska minska *
Målbeskrivning

Kulturnämnden har beslutat att samtliga verksamheter med regionala driftsanslag ska bidra till
att minska klimatpåverkan och ha beredskap för ett föränderligt klimat. Verksamheten ska
även drivas och utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och
globala naturresurserna ger.
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Ekonomi
Kulturnämndens förvaltningsmodell med ett flertal externa kulturorganisationer, bolag och
organisationer inom det civila samhället innebär att pandemins ekonomiska konsekvenser
drabbar utanför nämndens rambudget. Även om konsekvenserna är utanför nämnden så
påverkar de i hög utsträckning möjligheterna att nå de politiska målen på området. Detta
innebär att nämnden under 2021 behöver bevaka de ekonomiska förutsättningarna för kulturoch idrottsområdet noga och verka för ökat regionalt inflytande över statliga satsningar.
Utifrån nulägesanalysen och beslutade mål och uppdrag i Regionfullmäktiges budget 2021 med
flerårsplan 2022-2023 prioriterar kulturnämnden följande inom perspektivet.

En hållbar ekonomi i balans *
Handlingsplaner

Ekonomiska förutsättningar
inom nämndens
ansvarsområden

Beskrivning

Start- och
slutdatum

Då kultur- och idrottsområdet är i kris finns behov av att följa och
påverka utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna på
nationell, regional och kommunal nivå.
Arbetet innebär att verka för ökat regionalt inflytande i nationella
ekonomiska system inom och utanför kultursamverkansmodellen.
Arbetet innebär även framtagande av prognoser och
förhandlingsframställan till Kulturrådet om statsbidrag.
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Uppdrag
Perspektiv

Uppdrag

Invånare

Revidering av styrdokument:
Regionteatern Blekinge Kronoberg

Handlingsplaner

Revidering av styrdokument: Filmregion
Sydost
Framtagande av styrdokument: Bild och
form Kronoberg
Revidering av styrdokument:
Bidragssystem för studieförbunden
Undersöka huvudmannaskapet för
Smålands konstarkiv
Utreda hur professionella kulturskapares
villkor kan förbättras i samarbete med
Regionala utvecklingsnämnden
Processutveckling och
produktion

Utred hur användningen av Italienska
palatset kan förändras, så att det gagnar
nya kulturskapare i hela länet *
Utreda och säkra förutsättningarna för att
fortsätta använda digitala medier i
kulturverksamheten *
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RAMBLAD 2021
Nämnd: Kulturnämnden
Belopp i tkr

EXTERN BUDGETRAM IW 200626 inkl avskrivningar

63 340

Avskrivningar
Investeringsbidrag

Extern budgetram 2020 exkl avskrivningar o inv.bidrag

-736

62 603

62 603

Budgetjusteringar 2020 efter 200626
Summa budgetjusteringar 2020 efter 200626

Resurstillskott/effektiviseringar budget 2021
Resurstillskott

Kompensation helårseffekt av tidigare lönerevision samt löneglid, OB, jour
Löneökning 2021 (fördelas ut senare)
Summa resurstillskott

0

0

1 000

23

1 023

1 023

Ramflyttar budget 2021
-

Summa ramflyttar

-

0

EXTERN BUDGETRAM 2021 exkl avskr o inv.bidrag

0

63 626

Avskrivningar (fördelas ut senare)

736
-181

Justering avskrivningsbudget delår aug

Investeringsbidrag (fördelas ut senare)

0

EXTERN BUDGETRAM 2021 inkl avskr o inv.bidrag

64 181

Intern budgetram enligt ramblad 200626

1 378

Ramflyttar internbudget 2021

Summa ramflyttar

INTERN BUDGETRAM 2021

NETTOKOSTNADSRAM 2021

0

0

1 378

65 560

Fördelning av extern budget:
Förvaltningskostnader

4 532

prel 2020-värde

Psykiatrihistoriska museét
Driftstöd
Utvecklingsmedel
Under förvaltningskostnader tillkommer löneavtal 2021 så denna siffra
kommer att justeras.
Nämnden fördelar den externa budgetramen exkl avskrivningar dvs 63 626
tkr.
Den interna budgetramen kommer också att förändras.

267
56 297
2 530

Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK63
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-28

Kulturnämnden

Fördelning av kulturnämndens rambudget 2021
Bakgrund
Regionfullmäktige har den 29 oktober beslutat om Region Kronobergs budget
2021 med flerårsplan 2022-2023. Kulturnämnden har fördelats en budgetram för
2021 som omfattar totalt 65 miljoner kronor varav 64 fördelas av kulturnämnden,
se nedan. Utöver detta tillkommer de statliga medel som Region Kronoberg
fördelar till verksamheter inom kultursamverkansmodellen. De statliga medlen
hanteras separat via förhandlingsframställan till Kulturrådet och särskilda
fördelningsprinciper.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Ärendet beskriver behov av medelsförstärkning utifrån skriftliga behov från
externa aktörer som inkommit i enlighet med kulturnämndens process för
äskanden den 31 mars. I ärendet beskrivs även interna behov och behov utifrån
förverkligande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2021.
Mycket har förändrats med anledning av coronapandemin och kulturstaben arbetar
kontinuerligt med kunskapsinsamling och analys kring nuläget och pandemins
konsekvenser för idrotts- och kulturlivet i Kronobergs län på kort, medellång och
lång sikt. För att få en kompletterad bild av nuläget ingår därför även en
beskrivning av behov med anledning av coronapandemins effekter.
Ärendet innehåller förslag på fördelning av kulturnämndens budgetram 2021 med
fokus på förändringar jämfört med 2020. För sammanfattning och detaljer se
bilaga 1. Översikt kulturnämndens rambudget 2021 samt bilaga 2. Tabell över
fördelning av kulturnämndens rambudget 2021.
Tilldelad budgetram

Belopp i mnkr

2021
64
1
65

Ram 2020*
Resursförändring
Total ram 2021**
* Avser Region Kronobergs externbudget. Internbudget tillkommer.
** Generell uppräkning i enlighet med lönerevision tillkommer.
Skriftliga behov från externa aktörer

Verksamhet
RF-SISU
Småland

Medel
200 000 kr

Kortfattat behov
För att nå upp till riksgenomsnittet på 10,73
kr per capita för att kunna fortsätta stödja
idrottsrörelsen på samma nivå.
Sida 1 av 6

Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK63
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-28

Berättarnätet
Kronoberg

3 200 000 kr För att nå en hållbar verksamhet utifrån målet
En internationell arena för muntligt berättande.
Medlen syftar till personalförstärkning genom
en producent, stärkt administration samt en
projektkoordinator.
Ljungbergmuseet 1 000 000 kr För att nå en hållbar verksamhet med
möjlighet att utvecklas. Medlen syftar till
personalförstärkning och underhåll av
fastigheterna.
Musik i Syd
250 000 kr
För höjda hyreskostnader i samband med
flytten till Nygatan 6.
Riksteatern
900 000 kr
För personalförstärkning, subventionering
Kronoberg
och stöd till de ideella krafterna i
lokalföreningarna samt ett ökat deltagande i
regionala och interregionala möten.
Hembygds100 000 För att möjliggöra en hembygdskonsulent i
förbundet
400 000 kr
länet som kan stödja lokalföreningarna samt
vidareutveckla sin hemsida och tidning.
Folkets hus och
86 000 kr
Nytt driftsanslag utifrån bland annat målet
parker
Kultur i hela Kronoberg. Medlen syftar till att
stödja lokalföreningarnas kulturarrangemang i
länet.
Musik i Syd och
Utökade medel till operaproducent.
SmålandsOperan
Samtliga skrivelser är tillgängliggjorda i NetPublicator.
Interna behov

Verksamhet
Medel
Konsthandläggning 300 000 kr

Kortfattat behov
Säkerställa rättssäker hantering av
regionens konstsamling.

Behov utifrån Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2021

Verksamhet
Berättarnätet
Kronoberg
Bild och Form
Kronoberg

Medel
Kortfattat behov
Ospecificerat Nå målen om en internationell arena för
muntligt berättande
Ospecificerat Nå målen om en starkare infrastruktur för
bild och form

Behov utifrån coronapandemins effekter

Kultur- och idrottsområdet är hårt drabbat av pandemins effekter. Läget är
allvarligt för både den offentligt finansierade kulturen, det civila samhällets
organisationer och de professionella kulturskaparna.
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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.
Under året har flera statliga krisstöd tillkommit till både kultur- och näringslivet.
Det gäller exempelvis stöd till småföretag, till kulturskapare genom stipendier och
andra krisstöd och utökningar av kultursamverkansmodellen. Träffsäkerheten i
dessa krisstöd är fortfarande oklara i skrivande stund och det går inte att förutsäga
hur stor andel av de statliga stöden som kommer Kronoberg till del.
Regionala åtgärder har också genomförts genom att kulturnämnden fördelade
extra statsbidrag till producerande verksamheter inom kultursamverkansmodellen.
Ett särskilt paket riktas nu även till de professionella kulturskaparna (se ärende
20RGK669 Kulturpolitiska åtgärder med anledning av Corona).
Då läget är föränderligt i krisen är det av vikt att kulturnämnden har förmåga att
agera snabbt för att minska pandemins akuta negativa effekter på idrotts-, konstoch 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. Då mycket fortsatt är oklart finns det behov
av att kunna göra kompletterande insatser under året när kunskapsläget förändras.
Ekonomiska effekter/konsekvenser
Förslaget på fördelning av kulturnämndens budgetram och föreslagna förändringar
är verktyg för att genomföra Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2021
och kulturnämndens verksamhetsplan 2021.
Genomförande av Regional kulturplan för Kronobergs län 20182021
Då nuvarande kulturplan förlängdes ett år är 2021 det sista året för genomförande
av Regional kulturplan för Kronobergs län. Genomförandet sker parallellt med
revidering av planen inför 2022-2024.
Uppräkning

I fördelning av rambudget föreslås en uppräkning till organisationer med regionala
anslag om 1,0 %. Uppräkningen är strax över konsumentprisindex (KPI) som 2020
är 0,9 %, enligt siffror från oktober. För organisationer med delat
huvudmannaskap bereds uppräkning av det regionala anslaget i samråd mellan
huvudmännen. Region Kronoberg bereder om uppräkningen av hel- och delägda
bolag i samråd med övriga huvudmän.
Corona

Då pandemin fortfarande pågår och flera stöd ännu inte fördelats är det av hög
vikt för kulturnämnden att under året kunna göra kompletterande insatser för att
minska pandemins negativa effekter i länet. Detta innebär att kulturnämnden i
nuläget inte fördelar hela sin budget utan avsätter medel för att kunna möta de
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behov som är mest trängande under 2021. Kompletterande insatser kan innebära
nya driftsanslag, uppdrag till verksamheter, krisstöd eller annat.
Berättarnätet Kronoberg

Genom att öka driftsanslaget till Berättarnätet Kronoberg tas ytterligare steg i
utvecklingsarbetet En internationell arena för muntligt berättande i enlighet med
Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2021. I kulturplanen lyfts att
regionens ambition är att öka både den regionala och statliga medfinansieringen till
Berättarnätet Kronoberg under planperioden. Utöver en ökning av det regionala
driftsanslaget lyfts satsningen i Region Kronobergs förhandlingsframställan till
Kulturrådet med önskan om ökad statlig finansiering. Förslag till utökat
driftsanslag är mindre än äskade medel, vilket innebär att den utökade ambitionen i
verksamheten inte kan genomföras enligt verksamhetens önskemål och att
verksamheten är fortsatt projektberoende.
Konsthandläggning

Den interna konsthandläggningen är sedan 2018 i en utvecklingsfas. Uppdraget
föreslås få tillskott för att säkerställa rättssäkerheten i basuppdraget och skapa
hållbara rutiner kring regionens konsthandläggning. Om satsningen inte görs
behöver Plan för konstnärlig gestaltning i Region Kronoberg revideras för att begränsa
uppdraget.
RF-SISU Småland

Att tillgodose RF-SISU Smålands äskande till del innebär att Kronoberg hamnar
närmare riksgenomsnittet för stöd till idrottsrörelsen. Bättre förutsättningar för
den regionala strukturen innebär också bättre förutsättningar för idrotten på lokal
nivå.
Konsekvenser av ej prioriterade behov
Ljungbergmuseet

Att inte bevilja Ljungbergmuseets äskande innebär att verksamheten fortsatt har en
begränsad budget att finansiera sin verksamhet med. Stiftelsens ekonomiska
åtstramningar de senaste åren behöver då eventuellt fortsätta vilket påverkar
Ljungbergmuseets möjligheter att nå de kulturpolitiska målen.
Verksamhetens låga statsbidrag påverkar deras möjligheter att ta del av andra
statliga stöd, bland annat krisstöd med anledning av pandemin. För att förbättra
verksamhetens villkor föreslås att det statliga stödet för Ljungbergmuseet
omfördelas till Bild och Form Kronoberg. Motsvarande regional medfinansiering
fördelas om från Bild och Form Kronoberg till Ljungbergmuseet. Detta innebär
att båda verksamheterna ligger kvar på samma nivå men att förutsättningarna för
Ljungbergmuseet att ta del av andra statliga medel förbättras då de inte längre är
med i kultursamverkansmodellen. Eventuell omfördelning sker i samråd med
styrelsen för Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse och Ljungby kommun
samt under förutsättning att omfördelning även sker gällande statsbidraget.
Musik i Syd

Att inte fördela medel till Musik i Syds äskande gällande utökat driftsanslag innebär
att verksamheten behöver fördela om sin budget för att hantera utökade
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hyreskostnader. Det innebär en större andel lokalkostnader i förhållande till
verksamhetskostnader vilket påverkar deras möjligheter att nå de kulturpolitiska
målen i Kronoberg.
Riksteatern Kronoberg

Att inte bevilja Riksteatern Kronobergs äskande innebär att förutsättningarna för
måluppfyllelse ligger på samma nivå som 2020.
Hembygdsförbundet

Att inte bevilja Hembygdsförbundets äskande innebär att förutsättningarna för
måluppfyllelse ligger på samma nivå som 2020.
Folkets hus och parker

Att inte ge ett nytt driftsanslag till Folkets hus och parker innebär att verksamheten
inte ingår i kulturnämndens regionala strukturer för driftsanslag för 2021.
Musik i Syd och SmålandsOperan

Att inte ge ytterligare medel till Musik i Syds operauppdrag innebär att
förutsättningarna för måluppfyllelse ligger på samma nivå som 2020.
En starkare infrastruktur för bild och form

En starkare infrastruktur för bild och form är ett prioriterat utvecklingsområde i
Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2021. I kulturplanen lyfts att
regionens ambition är att öka både den regionala och statliga medfinansieringen till
samordning av bild- och formområdet under planperioden. Verksamheten fick
ökade anslag från både region och stat i enlighet med kulturplanen efter
förhandlingsframställan år 2018. Att inte öka driftsanslaget till Bild och Form
Kronoberg innebär att förutsättningarna för måluppfyllelse ligger på samma nivå
som 2020.
Kultur i vården

Regionfullmäktiges uppdrag Kultur i vården har pågått 2018-2020. Förslag finns
gällande en fortsättning inom hälso- och sjukvården. Det kan finnas behov av
projektmedel för specifika insatser framöver, dessa kan finansieras inom ramen för
kulturnämndens strategiska utvecklingsmedel.
Motivering till förslag
Föreslagna förändringar jämfört med 2020

Satsningar
Uppräkning av
driftsanslag

Medel
970 000 kr

Strategiska
utvecklingsmedel
Berättarnätet

530 000 kr

Kommentar
Uppräkning om 1,0 % till
verksamheter med regionala
anslag.* Även uppräkning av
uppdrag. Ej uppräkning av
stöd till
ungdomsorganisationerna.
För att möjliggöra ytterligare
insatser under året.

200 000 kr
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Kronoberg
Konsthandläggning
RF-SISU Småland
Omfördelning Bild och
Form Kronoberg**
Omfördelning
Ljungbergmuseet**

200 000 kr
100 000 kr
- 110 000 kr
110 000 kr

Motsvarande summa
statsbidrag tillkommer.
Motsvarande summa
statsbidrag flyttas till Bild och
Form Kronoberg.

* Uppräkning för gemensamma verksamheter bereds tillsammans med andra ägare eller
huvudmän. För 2020 har beredningen landat i 1,9 % till Kulturparken Småland, 1,9 % till
Regionteatern Blekinge Kronoberg samt 2,0 % till Smålands konstarkiv. Beredning om gemensam
uppräkning till Filmregion Sydost kvarstår.
** Sker under förutsättning att statsbidrag motsvarande 110 000 kr omfördelas från
Ljungbermuseet till Bild och Form Kronoberg. Omfördelningen innebär inga förändringar i totalt
stöd för verksamheterna.

Uppräkningen bekostas genom utökad ram. Satsningarna genom omfördelning
inom ram i och med avslutat uppdrag Kultur i vården.
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta
att fördela rambudget i enlighet med beslutsunderlag.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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BUDGET 2021
DRIFTSANSLAG TILL ORGANISATIONER MED REGIONALA UPPDRAG INOM SAMVERKANSMODELLEN
BOLAG DELÄGDA AV REGION KRONOBERG
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg (Blekinge, Växjö,
Kronoberg)
Kulturparken Småland AB (Växjö, Kronoberg)
Musik i Syd AB (Skåne, Kronoberg)
TOTALT

Budget 2020

Ljungbergmuseet
Filmregion Sydost (Blekinge, Kalmar, Kronoberg)
Riksteatern Kronoberg
Bild och Form Kronoberg
TOTALT

UPPDRAG

Förändring 20202021
Kommentar

12 138 625 kr

12 369 259 kr

11 592 678 kr
9 227 277 kr
32 958 580 kr

11 812 939 kr
- kr 24 182 198 kr -

FRÄMJARVERKSAMHETER OCH ÖVRIGA ORGANSATIONER I Budget 2020
Berättarnätet Kronoberg
926 643 kr
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (Blekinge,
Kronoberg)
2 959 239 kr
Hemslöjden i Kronobergs län

Budget 2021

1 052 809 kr

718 492 kr
1 052 194 kr
343 679 kr
342 237 kr 7 395 293 kr

Budget 2020

230 634 kr
220 261 kr
9 227 277 kr
8 776 382 kr

Förändring 2020Budget 2021 2021
Kommentar
200 000 kr 726 643 kr Satsning om 200 000 kr.
-

kr kr -

2 959 239 kr
1 052 809 kr

110 224 kr -

608 268 kr

-

kr kr -

1 052 194 kr
343 679 kr

110 224 kr 200 000 kr -

452 461 kr
7 195 293 kr

Budget 2021

247 186 kr
529 802 kr
336 000 kr
53 713 kr
322 279 kr
25 000 kr
25 000 kr
1 538 980 kr

251 883 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
25 000 kr
25 000 kr
301 883 kr

-

4 697 kr
529 802 kr
336 000 kr
53 713 kr
322 279 kr
- kr
- kr
1 237 097 kr

TOTALT INOM SAMVERKANSMODELLEN

41 892 853 kr

24 684 080 kr -

17 208 773 kr

UTANFÖR SAMVERKANSMODELLEN

Budget 2020
2 235 451 kr
532 413 kr
119 240 kr
100 628 kr
562 817 kr
1 332 750 kr

Budget 2021

Omfördelning mellan Ljungbergmuseet och Bild och Form Kronoberg under
förutsättning att omfördelning av statsbidrag även genomförs.
Slutlig uppräkning beslutas i samråd med övriga huvudmän inom Sydostkultur

Omfördelning mellan Ljungbergmuseet och Bild och Form Kronoberg under
förutsättning att omfördelning av statsbidrag även genomförs.

Förändring 20202021
Kommentar

Dansfrämjande (Regionteatern Blekinge Kronoberg)
Konstpedagogikuppdrag (Ljungbergmuseet)
Opera (Musik i Syd)
Samordningsuppdrag scenkonststöd (Regionteatern)
Scenkonststöd (Regionteatern)
Filmkommission (Southern Sweden Film Commission)
Filmkommission (Filmregion Sydost)
TOTALT

STUDIEFÖRBUND
ABF
Folkuniversitetet
Ibn Rushd
Kulturens Bildningsverksamhet
Medborgarskolan
NBV

Föreslagen uppräkning efter ägaröverläggning om 1,9 %, kan komma att justeras i
samråd med ägarna.
Föreslagen uppräkning inför ägaröverläggning om 1,9 %, kan komma att justeras i
samråd med ägarna.

-

Föreslagen uppräkning efter ägaröverläggning om 1,9 %, kan komma att justeras i
samråd med ägarna.

Förändring 20202021
Kommentar
Medel till studieförbund fördelas enligt särskilt bidragssystem. Fördelning sker
under våren.

Sensus
Studiefrämjandet
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan
TOTALT

IDROTT
RF-SISU Småland (SISU)
RF-SISU Småland (RF)
TOTALT

ANDRA ORGANISATIONER
Det fria ordets hus
Hembygdsförbundet i Kronoberg
Italienska palatset
Smålands konstarkiv
TOTALT

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

876 389 kr
1 017 919 kr
268 317 kr
1 518 061 kr
8 563 985 kr

Budget 2020
1 107 675 kr
1 945 798 kr
3 053 473 kr

Budget 2020
426 646 kr
58 357 kr
402 406 kr
230 972 kr
1 118 381 kr

Budget 2020

-

kr -

8 563 985 kr

Budget 2021
100 000 kr
- kr
100 000 kr

Förändring 20202021
Kommentar
1 007 675 kr Satsning om 100 000 kr
1 945 798 kr
2 953 473 kr

Budget 2021
- kr
- kr
- kr
235 591 kr
235 591 kr

Förändring 20202021
Kommentar
426 646 kr
58 357 kr
402 406 kr
4 619 kr Föreslagen uppräkning efter ägaröverläggning om 2,0 %
882 790 kr

Budget 2021

Förändring 20202021
Kommentar
Fördelning till organisationerna sker enligt särskilt bidragssystem. Organisationer
kan tillkomma.
Nivåer för 2021: (oförändrat från 2020)
Grundbidrag: 10 000 kr per godkänd organisation
Ledarutbildningsbidrag: 200 kr/dag och deltagare
Medlemsbidrag: (enl en regressiv tabell)
Medlemsintervall; Relation; Bidrag/medlem

Riksförbundet Unga Musikanter,(RUM)Kronobergsdistriktet

250 eller färre; 1,0; 155 kr

Salt inom EFS i Sydöst-Sverige
Svenska Kyrkans unga i Växjö stift
Sverok Jönköping-Kronoberg
Unga örnar Kronoberg
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) Kronoberg
TOTALT

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

605 000 kr

605 000 kr

-

kr

TOTALT UTANFÖR SAMVERKANSMODELLEN

13 340 839 kr

940 591 kr -

12 400 248 kr

DRIFTSANSLAG TOTALT

55 233 692 kr

25 624 672 kr -

29 609 020 kr

UTVECKLINGSMEDEL
Strategiska utvecklingsmedel
Okonventionella arenor
Kultur i vården

Budget 2020
1 200 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr

Förändring 2020Budget 2021 2021
Kommentar
1 730 000 kr
530 000 kr Satsning 530 000 kr för att möjliggöra insatser under året.
500 000 kr
- kr
- kr 1 000 000 kr Satsningen avslutas

Medverkans- och utställningsavtal

300 000 kr

300 000 kr

EGNA MEDEL TOTALT

3 000 000 kr

2 530 000 kr -

FÖRVALTNING
Förvaltning övergripande
Konsthandläggning
Kulturstipendier och priser
FÖRVALTNING TOTALT

-

kr

470 000 kr

Förändring 2020Budget 2020
Budget 2021 2021
Kommentar
2 613 312 kr - 28 614 672 kr - 31 227 984 kr
1 187 261 kr
200 000 kr 987 261 kr Satsning om 200 000 kr.
260 000 kr
260 000 kr
- kr
4 060 573 kr -

28 154 672 kr -

32 215 245 kr

Förändring 2020Budget 2021 2021
Kommentar
- kr 264 132 kr

PSYKIATRIHISTORISKA MUSEET
Psykiatrihistoriska museet

Budget 2020
264 132 kr

PSYKIATRIHISTORISKA TOTALT

264 132 kr

-

kr -

264 132 kr

62 558 397 kr

-

kr -

62 558 397 kr

TOTALBUDGET
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Kulturrådet inför 2021
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Kulturnämnden

Förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2021
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2021 och
uppdrar till presidiet att i samråd hantera eventuella instruktioner som kan komma
från Kulturrådet efter nämndssammanträdet.
Kulturnämnden gör, i samråd med styrelsen för Sven och Ann Margret Ljungbergs
stiftelse och Ljungby kommun ett avsteg från de formuleringar i Ljungbergmuseets
regionala uppdrag som rör fördelning av statsbidrag till verksamheten, under
förutsättning att de tre parterna enas om detta.
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Sammanfattning
Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen.
Kulturnämnden ansvarar för fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet i enlighet med den statliga förordningen 2010:2012. Kulturrådets
styrelse tar årligen beslut om storleken på statsbidrag till respektive län med
utgångspunkt i de regionala kulturplanerna och de behov regionerna årligen
beskriver i en regional framställan till Kulturrådet. Underlaget ska vara Kulturrådet
tillhanda under första veckan i november, tillsammans med regional kulturplan
(om den reviderats). Region Kronobergs årliga förhandlingsframställan har
resulterat i att länet vid ett flertal tillfällen prioriterats av Kulturrådet vid
fördelningen av statsbidrag.
Enligt Kulturrådets riktlinjer så bör beskrivningen omfatta eventuella planerade
väsentliga förändringar av uppdrag och/eller regional fördelning av statsbidraget i
förhållande till föregående år. I förslag till Region Kronobergs
förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2021 beskrivs prioriterade
utvecklingsområden, ekonomiska förutsättningar och behov av utökad fördelning
av statsbidrag. Förhandlingsframställan utgår från Regional kulturplan för
Kronobergs län 2018–2020 som förlängts och även omfattar 2021 samt förslag till
kulturnämndens verksamhetsplan och budget för 2021.
Observera att vissa uträkningar kan behöva justeras inför kulturnämndens
sammanträde med anledning av den snäva budgetprocessen.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Beslutsunderlag: Region Kronobergs förhandlingsframställan till Kulturrådet
inför 2021
Förordning 2010:2012 om fördelning om vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet

Sida 2 av 2

Datum: 2020-11-04
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling

Kulturrådet
kulturradet@kulturradet.se
ksam@kulturradet.se

Region Kronobergs förhandlingsframställan till
Kulturrådet inför 2021
Ett nytt läge för kultur och idrott
I april 2020, när Region Kronobergs kulturnämnd stod inför beslut om en
remissutgåva av en ny regional kulturplan, var Coronaläget fortfarande högst
osäkert. Bedömningen som gjordes 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. Tidsplanen för revideringsprocessen
justerades, beslut om ett års förlängning av nuvarande kulturplan fattades1 och ett
regionalt kulturpolitiskt åtgärdsprogram med anledning Coronapandemin togs
fram.
Lite drygt ett halvår senare är pandemins stora ekonomiska och sociala
konsekvenser för kultur och idrott fortfarande svåra att överblicka, men att de är
omfattande är nu en realitet som kulturpolitiken på alla nivåer behöver förhålla sig
till. Samtidigt behöver de många initiativ till omställning, gränsöverskridande
samverkan och digital transformation som också blivit en effekt av pandemin
främjas. Den kommande regionala kulturplanen och dess strategiska och
långsiktiga kulturpolitiska prioriteringar blir ett viktigt verktyg i det regionala
kulturlivets omstart och återuppbyggnad efter Coronapandemin.
Region Kronoberg säkerställer en hållbar regional infrastruktur
Läget är allvarligt för alla delar i den kulturella infrastrukturen: det offentligt
finansierade och det fria konst- och kulturlivet, det civila samhällets organisationer
och de kulturella och kreativa näringarna där en stor andel av de professionella
kulturskaparna finns. Människors möjligheter att även i framtiden kunna möta
konst och kultur med både bredd och spets i hela landet är beroende av de
prioriteringar och insatser som görs nu och i närtid.
Pandemin ställer kulturpolitiska målsättningar på nationell, regional och kommunal
nivå på sin spets. Samtidigt är det viktigare än någonsin att gemensamt värna dessa
1

Se bilaga protokollsutdrag RF §92/2020
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målsättningar och säkerställa konstnärlig och kulturell infrastruktur i hela landet.
Region Kronobergs kulturnämnd har idag antagit en verksamhetsplan och budget
inför 2021 vars syfte är att säkerställa en hållbar kulturell infrastruktur utifrån vår
regionala roll. Det regionala åtgärdsprogram som beslutades i våras omformas nu
till en kraftfull handlingsplan för 2021, mot bakgrund av den nya kunskap som vi
fått under året. På så vis möter Region Kronoberg utmaningarna även i ett nytt
och snabbt föränderligt nuläge, ett nuläge som ännu inte omfattas av vår regionala
kulturplan.
Region Kronobergs ekonomiska förutsättningar inför 2021
Sedan Kronobergs inträde i kultursamverkansmodellen 2012 har den regionala
kulturbudgeten utökats årligen. Tillsammans med utökad nationell medfinansiering
har detta haft stor betydelse för utvecklingen av konstområdenas infrastruktur
såväl regionalt som nationellt, till exempel inom bild- och formområdet och den
professionella dansen. Inför 2021 fortsätter Region Kronoberg att investera i
länets konstnärliga och kulturella infrastruktur. Den samlade regionala
finansieringen till kulturområdet utökas med totalt 1 000 000 kronor (jämfört med
2020) och de medel som finansierat en satsning på kultur i vården under 2018–
2020 omfördelas (1 000 000 kronor). Utöver uppräkning till regionala
kulturorganisationer gör kulturnämnden nya satsningar i budget 2021. Samtidigt
säkerställs utrymme för den flexibilitet som pandemins konsekvenser kräver.
Med utgångspunkt i den förlängda regionala kulturplanen och kulturnämndens
verksamhetsplan och budget inför 2021 görs nedanstående framställan till
Kulturrådet. Framställan avser nationell medfinansiering i form av utökad
fördelning av statsbidrag inom ramarna för kultursamverkansmodellen,
omfördelning av statsbidrag mellan regioner samt mellan kulturorganisationer.
Avslutningsvis finns en sammanfattning av Region Kronobergs framställan, som
omfattar en total fördelning av statsbidrag på 36 554 000 kronor till Kronobergs
län 2021.
Behov relaterade till Coronapandemins konsekvenser

När det gäller behov kopplade till Coronapandemins konsekvenser så vill Region
Kronoberg särskilt lyfta att nationella förstärkningsinsatser som genomförs i
samverkan med regionerna snabbt får effekt i hela landet. Vår framställan
innehåller inte några specifika äskanden kopplat till de nya 150 miljonerna som
tillförts kultursamverkansmodellen för att mildra pandemins konsekvenser under
2021. Vi förordar istället fortsatt tät dialog mellan Kulturrådet och regionerna och
ser gärna ett liknande förfarande som under hösten 2020.
Region Kronoberg menar att det är högst angeläget att fortsätta utveckla och
stärka kultursamverkansmodellen under och efter pandemin. Den regionala
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kulturverksamheten utgör en betydelsefull del av hela landets konstnärliga och
kulturella infrastruktur och är avgörande även för det fria kulturlivets
förutsättningar. Region Kronoberg har beredskap för att bidra med regional
kompetens och insatser för fortsatt fördelning av nationella krisstöd via
kultursamverkansmodellen. Vi står också redo att bidra till gemensam kunskapsoch metodutveckling för att säkerställa att de nationella krisstöden, även utanför
kultursamverkansmodellen, når ut brett i hela landet. Mot bakgrund av utfallet av
vårens fördelning av nationella krisstöd vill Region Kronoberg särskilt lyfta vikten
av geografisk analys och hänsyn till regional variation.
Region Kronoberg konstaterar att pandemins konsekvenser kräver både stabilitet
och flexibilitet och tar hänsyn till detta i budget 2021. För att skapa möjligheter för
stabilitet räknas det regionala driftsanslaget upp för regionala kulturorganisationer
både inom och utanför kultursamverkansmodellen. Kulturnämnden förstärker
också fria strategiska utvecklingsmedel för att skapa ökad flexibilitet i hanteringen
av pandemins konsekvenser 2021.




Fria strategiska utvecklingsmedel utökas: 530 000 kronor.
Regionala kulturorganisationer inom kultursamverkansmodellen får en
uppräkning inför 2021 som i genomsnitt2 omfattar 1,5%: 513 000 kronor.
Region Kronobergs framställan avseende nationell medfinansiering av
uppräkning till regionala kulturorganisationer inom
kultursamverkansmodellen: samma nivå som Region Kronoberg (1,5%),
509 000 kronor.3

Omfördelning av statsbidrag mellan regioner

Region Kronoberg vill, tillsammans med Region Blekinge och Region Kalmar län,
gemensamt förändra statsbidragets fördelning mellan regionerna. De tre
regionerna har en lång tradition av samverkan och gemensam finansiering av
regional kulturverksamhet. Det har bland annat inneburit en ansvarsfördelning av
statsbidragets administration för gemensamma verksamheter inom
kultursamverkansmodellen. Med början 2019 inleddes en process för att skapa
ökad transparens och större rättssäkerhet i ett sammanhang där interregional
samverkan stärks ytterligare i Sydsverige. I samband med fördelningen 2019
delades statsbidraget för den dansfrämjande verksamheten (tidigare Dans i Sydost)
upp mellan regionerna. 2020 gjordes motsvarande för Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg.

2

Uppräkningsfaktorn varierar mellan de regionala kulturorganisationerna beroende på att
ägarkonstellationerna ser olika ut och att uppräkning beslutas gemensamt av huvudmännen.
3 Här har hänsyn tagits till omfördelning av statsbidrag mellan regioner (se nedanstående rubrik).
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Inför fördelningen 2021 är den gemensamma avsikten att dela upp statsbidraget
för de återstående verksamheterna: Regionteatern Blekinge Kronoberg
(administreras idag av Region Kronoberg) och Filmregion Sydost (administreras
idag av Region Kalmar län). Att dela upp statsbidraget ligger i linje med
Kulturrådets interna process kring tydligare fördelningsprinciper och regional
likvärdighet. Det skapar också ökad transparens gentemot invånarna och
underlättar för regionerna vid eventuella förstärkningsinsatser, till exempel med
anledning av Coronapandemin.




Förändrad uppdelning av statsbidraget till Regionteatern Blekinge
Kronoberg: 5 446 000 kronor (2020 års nivå). Kulturrådet räknar upp
summan i enlighet med principer för uppräkning 2021. Därefter
omfördelas statsbidraget från Region Kronoberg till Region Blekinge.4
Förändrad uppdelning av statsbidraget till Filmregion Sydost: 430 000
kronor (2020 års nivå). Kulturrådet räknar upp summan i enlighet med
principer för uppräkning 2021. Därefter omfördelas statsbidraget från
Region Kalmar län till Region Kronoberg. (Samma summa omfördelas
från Region Kalmar län till Region Blekinge).5

Omfördelning av statsbidrag inom professionell bild- och formverksamhet

Inför 2021 är Region Kronobergs avsikt att genomföra en mindre omfördelning av
statsbidrag inom konstområdet professionell bild- och formverksamhet. Eventuell
omfördelning genomförs i samråd med styrelsen för Sven och Ann Margret
Ljungbergs stiftelse och Ljungby kommun. Ljungbergmuseet har i nuläget ett
relativt litet statsbidrag inom kultursamverkansmodellen, vilket begränsar
verksamhetens handlingsutrymme till exempel vad gäller möjligheter att ansöka
om andra ekonomiska stöd. Vid en omfördelning omfattas Ljungbergmuseet inte
längre av kultursamverkansmodellen.
En internationell arena för immateriellt kulturarv i form av muntligt berättande

2018 blev Sagobygden, efter regeringens nominering, upptagen på Unescos
register över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta för att trygga det
immateriella kulturarvet. Det har bidragit till att stärka Sveriges internationella
profil på området. Det har också inneburit att det nationella och internationella
arbetet har intensifierats i den ideella organisationen Berättarnätet Kronoberg.

En utökad regional och nationell finansiering är en förutsättning för att
utmärkelsen och det internationella arbetet ska kunna förvaltas på ett
ändamålsenligt sätt och att Berättarnätet Kronoberg ska kunna fortsätta bidra med
4
5

I enlighet med principen 60% till Kronoberg och 40% till Blekinge.
I enlighet med principen om en tredjedel till respektive huvudman.
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expertkunskap utifrån ett civilsamhällesperspektiv och utgöra nationell nod i
arbetet. Region Kronoberg och de tre Sagobygdskommunerna Ljungby, Alvesta
och Älmhult har de senaste tre åren succesivt utökat driftsanslaget för att
verksamheten ska kunna bära det omfattande uppdraget. Kulturrådets
projektfinansiering har också varit viktigt för att möjliggöra det internationella
arbetet. 2021 tar projektfinansieringen slut och i dialogen med kulturdepartementet
är det kultursamverkansmodellen man hänvisar till vad gäller fortsatt finansiering
av det nationella uppdrag som Berättarnätet Kronoberg tilldelats av regeringen.




Inför 2021 utökar Region Kronoberg det regionala driftsanslaget med
ytterligare 200 000 kronor. Efter de tre senaste årens successiva
utökningar av det regionala driftsanslaget som, utöver projektmedel,
tilldelats Berättarnätet Kronoberg för att möjliggöra det nationella
uppdraget omfattar den regionala finansieringen nu 1 200 000 kronor.
Region Kronobergs framställan avseende utökad nationell
medfinansiering för att förvalta det nationella uppdraget som
internationell arena för immateriellt kulturarv, i form av muntligt
berättande: 1 000 000 kronor.

Regionala satsningar utanför kultursamverkansmodellen

Kulturnämndens budget 2021 innehåller även satsningar utanför
kultursamverkansmodellen. Regionala kulturorganisationer utanför modellen får
också en uppräkning av det regionala driftsanslaget. RF-SISU Småland tilldelas ett
utökat årligt regionalt driftsanslag för att stärka det civila samhällets regionala
strukturer på idrottsområdet. Dessutom fortsätter Region Kronobergs satsningar
från tidigare år: kultur på okonventionella platser (500 000 kronor) och regional
pott för ökad tillämpning av medverkans- och utställningsavtal (300 000 kronor).
Det interna arbetet med offentlig gestaltning förstärks ännu en gång med utökad
årlig finansiering (200 000 kronor).
Förstärkning av den musikaliska scenkonsten

I Kronobergs län är det Musik i Syd som berörs av eventuella förändringar kring
det tidsbegränsade statsbidraget för förstärkning av den musikaliska scenkonsten.
Kulturrådet har tidigare fördelat även Kronobergs andel av detta statsbidrag till
Region Skåne som sedan fördelat medel vidare till Musik i Syd. För Musik i Syd så
är behoven totalt 848 000 kronor, varav andelen som berör Kronoberg är 612 000
kronor.
Region Kronoberg vill med anledning av denna förändring och eventuell ny
öronmärkning av statsbidrag uppmärksamma några principer som är av vikt för
kultursamverkansmodellens utveckling. Kultursamverkansmodellen är en modell
för flernivåstyrning för att gemensamt uppnå nationella och regionala
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kulturpolitiska målsättningar. Att använda modellen som ett rent verktyg för
ansökan om, och fördelning av, statsbidrag urholkar modellens potential och dess
legitimitet på sikt. Region Kronoberg ser mycket positivt på att
kultursamverkansmodellen förstärks, används och utvecklas. Vi vill samtidigt
uppmärksamma att tendenserna till riktade statsbidrag inom modellen6 utgör
avsteg från kultursamverkansmodellens intention. Det är centralt för modellens
legitimitet att regionerna har fullt mandat att fördela statsbidraget i enlighet med
vad som bäst gagnar respektive regions förutsättningar. Lita på att regionerna har
kapacitet att göra de kvalitativa bedömningarna med grund i våra kulturplaner och
vår stora kunskap om det regionala konst- och kulturlivet. Att bygga in ännu mer
komplexitet i modellen är inte till gagn för utvecklingen.
Stärkta bibliotek

I totalsumman för Region Kronobergs framställan ingår det tidsbegränsade
statsbidraget för satsningen på stärkta bibliotek. I enlighet med ovanstående
resonemang är det Region Kronobergs uppfattning att beskrivningen av området
”Yttrandefrihet, litteratur och läsfrämjande i Kronoberg” samt målsättningarna
under Region Kronobergs prioriterade utvecklingsområden i vår regionala
kulturplan utgör tillräcklig grund för detta.
Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige

De sex regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige verkar tillsammans för att
utgöra en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling. Interregionalt
utvecklingsarbete pågår inom ett flertal områden mot bakgrund av det sydsvenska
kulturpolitiska positionspapper som regionerna antagit.
Regionerna ser stor potential i att fortsätta utveckla interregional samverkan, dels
mot bakgrund av de stora utmaningar som kulturområdet står inför och dels för
att gemensamt stärka och utveckla de olika konstområdena. Det sydsvenska
utvecklingsarbetet kring den professionella dansen, i form av samproduktionen
Djurens karneval, är ett gott exempel på vad regionerna kan åstadkomma med
gemensamma interregionala krafter. Det finns behov av att förstärka och fortsätta
utveckla den framgångsrika interregionala samverkansstruktur som byggts upp i
Sydsverige de senaste åren. Regionsamverkan Sydsverige vill därför se en
förstärkning av statsbidraget på 500 000 kronor per region för att stärka
interregional samverkan.

6

Till exempel kvalitetsförstärkande insatser på scenkonstområdet, stärkta bibliotek och nu
förstärkning av den musikaliska scenkonsten.
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Sammanfattning
Region Kronobergs framställan till Kulturrådet avseende fördelning av statsbidrag
inom ramarna för kultursamverkansmodellen sammanfattas nedan:










Uppräkning av regionala kulturorganisationer inom
kultursamverkansmodellen, i samma nivå som Region Kronoberg (1,5%)
och efter omfördelning av statsbidrag i enlighet med
förhandlingsframställan: 509 000 kronor.
Förändrad uppdelning av statsbidraget till Regionteatern Blekinge
Kronoberg: 5 446 000 kronor (2020 års nivå). Kulturrådet räknar upp
summan i enlighet med principer för uppräkning 2021. Därefter
omfördelas statsbidraget från Region Kronoberg till Region Blekinge.
Förändrad uppdelning av statsbidraget till Filmregion Sydost: 430 000
kronor (2020 års nivå). Kulturrådet räknar upp summan i enlighet med
principer för uppräkning 2021. Därefter omfördelas statsbidraget från
Region Kalmar län till Region Kronoberg.
En internationell arena för immateriellt kulturarv: 1 000 000 kronor.
Förstärkning av den musikaliska scenkonsten: 612 000 kronor.
Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige: 500 000 kronor.

Region Kronobergs framställan till Kulturrådet omfattar därmed en utökad
nationell medfinansiering på 2 621 000 kronor för uppräkning och satsningar. På
grund av omfördelning av delar av statsbidraget för Regionteatern Blekinge
Kronoberg och Filmregion Sydost innebär det, i förhållande till 2020 års nivå (38
948 000 kronor) en minskning av statsbidraget på 2 394 000 kronor till
Kronobergs län. Region Kronobergs framställan till Kulturrådet omfattar därmed
en total fördelning av statsbidrag på 36 554 000 kronor till Kronobergs län 2021.7

Med vänlig hälsning

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

7

Region Kronobergs fördelning av statsbidrag 2021 sker i enlighet med fördelningsprinciper som
kulturnämnden beslutar om 11 december.
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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.

/
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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.

Undantag gällande stöd till
ungdomsorganisationer
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK103
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-16

Kulturnämnden

Undantag gällande stöd till ungdomsorganisationer
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner undantag gällande stöd till ungdomsorganisationer för
ansökningar gällande 2020.
Sammanfattning
Kulturnämnden ger årligen stöd till ungdomsorganisationer. Föreningarna ansöker
om stödet som baseras på bland annat medlemsantal och genomförda
ledarutbildningar.
Ungdomsorganisationernas förutsättningar har, likt andra delar av civilsamhället,
försämrats under 2020 med anledning av pandemin. Medlemsantalet påverkas
likväl som möjligheterna till ledarutbildningar. Detta samtidigt som många av
föreningarnas kostnader kvarstår. Av den anledningen har frågor lyfts kring
möjligheten att göra ett undantag för stödet till ungdomsorganisationer gällande
2020.
Då det är olika ungdomsorganisationer som tar del av kulturnämndens stöd från år
till år bedöms det angeläget att inte skapa inlåsningseffekter utifrån föregående år
utan säkerställa att även andra aktörer kan ta del av stödet. Av denna anledning
föreslås att ungdomsorganisationer vid ansökan om stöd baserat på 2020 kan välja
om man önskar 2019 eller 2020 som bidragsgrundande år.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Beslutsunderlag – Undantag gällande stöd till
ungdomsorganisationer
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK103
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-05

Kulturnämnden

Undantag gällande stöd till ungdomsorganisationer
Bakgrund
Kulturnämnden ger stöd till ungdomsorganisationer via ett särskilt bidragssystem.
Föreningarna ansöker årligen om stödet som baseras på bland annat medlemsantal
och genomförda ledarutbildningar.
Ungdomsorganisationernas förutsättningar har, likt andra delar av civilsamhället,
försämrats under 2020 med anledning av pandemin. Medlemsantalet påverkas
likväl som möjligheterna till ledarutbildningar. Detta samtidigt som många av
föreningarnas kostnader kvarstår. Av den anledningen har frågor lyfts kring
möjligheten att göra ett undantag för stödet till ungdomsorganisationer gällande
2020.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Kulturnämndens bidragssystem för ungdomsorganisationer har vissa
grundläggande krav för att en förening ska vara berättigad stöd. Stödet är uppdelat
i två delar, bidrag till allmän verksamhet och bidrag till ungdomsledarutbildning.
Det allmänna bidraget har ett fast grundbidrag och ett rörligt bidrag per medlem.
Ledarutbildningsbidraget är ett aktivitetsbidrag som utgår från genomförda
utbildningsdagar. Ungdomsorganisationerna söker årligen av stödet och alla som
klarar de grundläggande kraven är berättigade att söka. Detta gör att det är olika
ungdomsorganisationer som tar del av stödet från år till år.
Ungdomsorganisationernas förutsättningar har, likt andra delar av civilsamhället,
försämrats under 2020 med anledning av pandemin. Aktiviteter har inte kunnat
genomföras i samma utsträckning som vanligt och även medlemsantalet påverkas.
Detta samtidigt som många av föreningarnas kostnader kvarstår. Av den
anledningen har frågor lyfts kring möjligheten att göra ett undantag för stödet till
ungdomsorganisationer gällande 2020.
Då det är olika ungdomsorganisationer som tar del av kulturnämndens stöd från år
till år bedöms det angeläget att inte skapa inlåsningseffekter utifrån föregående år
utan säkerställa att även andra aktörer kan ta del av stödet. Av denna anledning
föreslås att ungdomsorganisationer vid ansökan om stöd baserat på 2020 kan välja
om man önskar 2019 eller 2020 som bidragsgrundande år.
Ekonomiska effekter/konsekvenser
Ärendet innebär förbättrade förutsättningar för länets ungdomsorganisationer i
pandemins kölvatten. Undantaget bekostas av kulturnämndens budgeterade medel
för ungdomsorganisationer.
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 20RGK103
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-05

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner undantag gällande stöd till ungdomsorganisationer för
ansökningar gällande 2020.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK115
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-14

Kulturnämnden

Svar på skrivelse från Ljungbergmuseet
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Ljungbergmuseet angående
fördelning av extra statsbidrag med anledning av pandemin.
Ljungbergmuseet anser sig orättvist behandlat vid fördelning av det extra
statsbidraget. Verksamheten anser att den del som utgår från resultat istället bör
utgå från inkomstbortfall för att möta verksamhetens behov. Detta då
verksamheten under året fått 225 000 kr från Barbro Osher Pro Suecia Foundation
samt permitterat medarbetare.
Pandemin har orsakat stora inkomstbortfall för producerande verksamheter inom
kultursamverkansmodellen i Kronoberg. På helåret förväntas 14,4 miljoner kronor
mindre i inkomster än budgeterat. Genom aktiva åtgärder i verksamheterna
balanseras inkomstbortfallet till del. Trots detta visar tre av länets producerande
kulturorganisationer med statsbidrag ett prognosticerat minusresultat. För att få
bäst träffsäkerhet kring krisstödet valdes därför att hantera prognosticerat resultat
framför inkomstbortfall. Av denna anledning omprövar kulturnämnden inte
fördelningen av extra statsbidrag.
Bakgrund
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 fördelats extra statsbidrag under budgetåret.
Förstärkningen är tillfällig och avsedd att mildra de ekonomiska konsekvenserna
av covid-19 för de aktörer som sedan tidigare erhåller statlig finansiering inom
modellen. Fördelningen av medlen ska utgå från en bedömning från respektive
region av hur medlen stärker de regionala verksamheterna på bästa sätt.
Region Kronobergs kulturnämnd beslutade §47/2020 att fördela ett krisstöd och
ett omstartsstöd till producerande verksamheter med statsbidrag:
 Krisstödet fördelades till de verksamheter som drabbats hårdast av
pandemin ekonomiskt. Det utgick från prognosticerat resultat och
kommer inte att justeras efter faktiskt resultat.
 Omstartsstödet fördelades till samtliga producerande verksamheter med
statsbidrag i form av uppräkning av ordinarie statsbidrag. Som lägst
garanterades 40 000 kr i extra statsbidrag till producerande verksamheter.
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Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK115
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-14

Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Vid fördelning av det extra statsbidraget tog kulturnämnden avstamp i
verksamheternas prognosticerade resultat istället för inkomstbortfall. Pandemin
har orsakat stora inkomstbortfall för producerande verksamheter inom
kultursamverkansmodellen i Kronoberg. På helåret förväntas 14,4 miljoner kronor
mindre i inkomster än budgeterat. Inkomstbortfallet är allvarligt och påverkar
länets kulturella infrastruktur. De berörda kulturorganisationerna har emellertid
hanterat detta bortfall genom att exempelvis dra nytta av nationella krisstöd
avseende minskade arbetsgivaravgifter eller hyresreduktion, inte tillsätta vakanta
tjänster eller minska produktionskostnaderna. Medel som beviljats från aktörer för
andra insatser har också hjälpt verksamheter att hantera inkomstbortfallet.
Genom dessa aktiva åtgärder i verksamheterna balanseras inkomstbortfallet till del
och resultatet 2020 prognosticeras sammanlagt till ca - 1 miljon kronor i
Kronoberg. Trots detta visar tre av länets producerande kulturorganisationer med
statsbidrag ett prognosticerat minusresultat. För att få bäst träffsäkerhet kring
krisstödet valde kulturnämnden att hantera prognosticerat resultat framför
inkomstbortfall.
Kulturlivet är emellertid fortsatt i kris och kulturnämnden såg anledning att
komplettera krisstödet med ett omstartsstöd. Omstartsstödet tar utgångspunkt i en
uppräkning av statsbidraget men garanterar även ett minimibelopp om 40 000 kr.
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. Kulturnämnden väljer att inte ompröva fördelningen om extra
statsbidrag i enlighet med önskemålet i skrivelsen.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut KN §47/2020 fördelade Kronobergs andel av det extra statsbidraget. Svaret
på skrivelsen innebär inga ekonomiska konsekvenser för Region Kronoberg.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Skrivelse från Ljungbergmuseet
Svar på skrivelse från Ljungbergmuseet
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Svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK115
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-22

Ljungbergmuseet
pontus@ljungbergmuseet.se

Svar på skrivelse – från Ljungbergmuseet

Tack för din skrivelse om fördelning av extra statsbidrag med anledning av
pandemin. Region Kronoberg är tacksam för att få återkoppling och att få förslag
på förbättringsområden.
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 fördelats extra statsbidrag under budgetåret.
Förstärkningen är tillfällig och avsedd att mildra de ekonomiska konsekvenserna
av covid-19 för de aktörer som sedan tidigare erhåller statlig finansiering inom
modellen. Fördelningen av medlen ska utgå från en bedömning från respektive
region av hur medlen stärker de regionala verksamheterna på bästa sätt.
Region Kronobergs kulturnämnd beslutade §47/2020 att fördela ett krisstöd och
ett omstartsstöd till producerande verksamheter med statsbidrag:
 Krisstödet fördelades till de verksamheter som drabbats hårdast av
pandemin ekonomiskt. Det utgick från prognosticerat resultat och
kommer inte att justeras efter faktiskt resultat.
 Omstartsstödet fördelades till samtliga producerande verksamheter med
statsbidrag i form av uppräkning av ordinarie statsbidrag. Som lägst
garanterades 40 000 kr i extra statsbidrag till producerande verksamheter.
Vid fördelning av det extra statsbidraget tog kulturnämnden avstamp i
verksamheternas prognosticerade resultat istället för inkomstbortfall. Pandemin
har orsakat stora inkomstbortfall för producerande verksamheter inom
kultursamverkansmodellen i Kronoberg. På helåret förväntas 14,4 miljoner kronor
mindre i inkomster än budgeterat. Inkomstbortfallet är allvarligt och påverkar
länets kulturella infrastruktur. De berörda kulturorganisationerna har emellertid
hanterat detta bortfall genom att exempelvis dra nytta av nationella krisstöd
avseende minskade arbetsgivaravgifter eller hyresreduktion, inte tillsätta vakanta
tjänster eller minska produktionskostnaderna. Medel som beviljats från aktörer för
andra insatser har också hjälpt verksamheter att hantera inkomstbortfallet.
Genom dessa aktiva åtgärder i verksamheterna balanseras inkomstbortfallet till del
och resultatet 2020 prognosticeras sammanlagt till ca - 1 miljon kronor i
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Svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK115
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2020-10-22

Kronoberg. Trots detta visar tre av länets producerande kulturorganisationer med
statsbidrag ett prognosticerat minusresultat. För att få bäst träffsäkerhet kring
krisstödet valde kulturnämnden att hantera prognosticerat resultat framför
inkomstbortfall.
Kulturlivet är emellertid fortsatt i kris och kulturnämnden såg anledning att
komplettera krisstödet med ett omstartsstöd. Omstartsstödet tar utgångspunkt i en
uppräkning av statsbidraget men garanterar även ett minimibelopp om 40 000 kr.
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. Kulturnämnden väljer att inte ompröva fördelningen om extra
statsbidrag i enlighet med önskemålet i skrivelsen.

Med vänlig hälsning

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande
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Till ledamöterna i Kulturnämnden
Ljungbergmuseet känner sig orättvist behandlat vid fördelningen av det statliga Corona-krisstödet.
Museet har erhållit 0 kr i krisstöd och endast fått ett garantibelopp på 40 000 kr. P.g.a. att museet
endast har ett mycket litet statligt bidrag uteblir även omstartsstödet, som beräknas med 4,6 % på
detta bidrag.
Att museet inte beviljas krisstöd beror på att museet ser ut att klara årets budget. En sanning med
viss modifikation. 2019 genomled museet sin svåraste ekonomiska kris sedan inträdet i
samverkansmodellen. Krisen beror till största delen på i stort oförändrade anslag sedan 2013. För att
få en budget i balans gjordes en rad besparingsåtgärder, den ekonomiskt mest kraftfulla innebar att
museichefen gick ned från 75 % till 50 % tjänst och att all grafisk produktion pausades. Detta innebar
att förlusten 2019 stannade vid 55 000 kr. En förlust som ska balanseras i 2020 års bokslut.
De kraftfulla besparingarna kvarstår delvis under 2020. Museet ansökte i februari och beviljades
225 000 kr av Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Chefen kunde from maj återgå till 75 % tjänst.
Museet tvingades att ansöka om korttidsarbete för tre medarbetare hos TVV och beviljades detta. Vi
anser det fel att stödet från Osher ska diskriminera oss från ett krisstöd. Vi bestraffas nu för att vi
varit duktiga att på egen hand, utan något som helst stöd från regionen, tagit oss ur ett svårt
ekonomiskt läge genom kraftfulla besparingar och externt stöd. På sin plats att påpeka är att
besparingsåtgärderna är temporära och inte hållbara för museets verksamhet i längden.
Museets Coronarelaterade inkomstbortfall under 2020 kommer att bli ca 400 000 kr. Denna förlust
anser inte regionen värd att kompensera. För museet är det en mycket kännbar förlust, även om vi
skulle klara ett 0-resultat under 2020. En förlust, som innebär stora svårigheter för 2021 då stora
fastighetsreparationer väntar.
Något som sticker i ögonen är att Regionteatern, som redovisar ett plusresultat på
2,5 milj. kr. beviljas nästan 400 000 kr i omstartsstöd! Omstartstödets belopp p.g.a. ett stort statligt
bidrag, något som Ljungbergmuseet saknar.
Ljungbergmuseet vädjar till nämnden att ompröva fördelningen och göra beräkningen på 400 000–
225 000 = 175 000 vilket skulle ge Ljungbergmuseet 157 500 kr i krisstöd och 5 067 kr i omstartsstöd.
Fullmestad 2020-09-29
Pontus Ljungberg
Museichef
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