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Justering av protokoll
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden utser Ros-Marie Jönsson Neckö att jämte
ordförande justera protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att Ros-Marie Jönsson Neckö utses att jämte ordförande justera
protokollet. Justering sker genom digital signering senast 19 februari.
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Fastställande av dagordning

3

Regionala utvecklingsdirektörens
lägesrapport
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionala utvecklingsdirektören sammanfattar aktuella nyheter och
förvaltningens arbete sedan föregående nämnd. Exempelvis lyfts
uppdateringar kring den pågående pandemin och dess påverkan på
nämndens ansvarsområden. Följande bilagor till ärendet finns tillgängliga
i Netpublicator (se även anmälningsärenden):






Samlad lägesbild covid-19 – kultur, lägesrapport till länsstyrelsen
2021-01-07
Pressmeddelande 2020-12-18: Regeringen stärker uppföljningen av
statsbidraget till folkbildningen
Pressmeddelande 2020-12-22: Regeringen tillsätter utredning för
kulturens återstart
Pressmeddelande 2021-01-21: Barns fritidsaktiviteter ska kunna
hålla öppet
Pressmeddelande 2021-01-22 Kulturrådet: Närmare 1,4 miljarder
till regional kultur

Kallelse









4

Pressmeddelande 2021-01-22 Region Kronoberg: Kronoberg får
extra pengar till kultur
Information till bolagen 2020-12-21 Med anledning av skärpta
rekommendationer
Information till bolagen 2021-01-21 Med anledning av förlängda
restriktioner och undantag för barn födda 2005 eller senare
Samlad lägesbild covid-19 – kultur, lägesrapport till länsstyrelsen
2021-02-04
Pressmeddelande 2021-01-28 Regeringen ger Centrum för
idrottsforskning uppdrag att titta på behovet av idrottsanläggningar
Pressmeddelande 2021-02-04 Gymnasieungdomars
fritidsaktiviteter ska kunna hålla öppet
Information till bolagen 2021-02-05 Med anledning av förlängda
restriktioner och undantag för barn och unga födda 2002 eller
senare

Inriktning remissutgåva Kulturplan
Kronoberg 2022–2024 (19RGK739)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner föreslagen inriktning för remissutgåva av
Kulturplan Kronoberg 2022–2024.
Sammanfattning

Region Kronoberg reviderar den regionala kulturplanen inför perioden
2022–2024. Revideringsprocessen pågår i enlighet med den processplan
som kulturnämnden tidigare beslutat om (KN §42/2019), med undantag
för att tidsplanen justerats med anledning av coronapandemin.
Nuvarande kulturplan omfattar, efter beslut i regionfullmäktige (RF
§92/2020), även 2021. Den kommande kulturplanen blir treårig istället
för fyraårig.
Detta ärende är ett steg i revideringsprocessen som rör den övergripande
kulturpolitiska inriktningen i kommande remissutgåva.
Inriktningsbeslutet fastställer kulturpolitiska utgångspunkter och
prioriterade utvecklingsområden inför perioden 2022–2024. Beslutet ger
kulturstaben en grund för att arbeta fram ett förslag på remissutgåva som
ligger i linje med de kulturpolitiska intentionerna. Slutgiltig remissutgåva
fastställs av kulturnämnden den 29 april.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Inriktning remissutgåva Kulturplan Kronoberg
2022-2024
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 Tjänsteskrivelse Inriktning remissutgåva Kulturplan Kronoberg 20222024
 Bilaga textutkast Kulturpolitiska utgångspunkter
 Bilaga Sammanfattande bild
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Årsrapport för Kulturnämnden 2020
(21RGK263)
Förslag till beslut

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

Pandemin har haft stor påverkan på kulturverksamheten. Mycket har fått
ställas om och ställas in. Ett aktivt arbete har pågått för att kunna stötta
verksamheter där behovet har varit störst. Det ekonomiska resultatet
uppgick 2020 till +146tkr.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Årsrapport för kulturnämnden 2020
 Årsrapport 2020 Kulturnämnden
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Kurs och konferens 2021 (politik)
(21RGK78)
Sammanfattning

Inbjudningar finns (i förekommande fall) tillgängliga i Netpublicator:
- KLYS konferens om professionella kulturskapares villkor och
konstnärspolitiska perspektiv på kultursamverkansmodellen, 28 april
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Återkoppling från externa uppdrag,
möten och konferenser
En möjlighet för kulturnämndens ledamöter att delge övriga ledamöter
återkoppling från externa uppdrag, möten och konferenser där man
representerat kulturnämnden. Mötesanteckningar och styrelseprotokoll
finns (i förekommande fall) tillgängliga i Netpublicator.


Återkoppling från ledamöter som har uppdrag i bolag/regionala
kulturorganisationer
 Region Kronobergs regiondag 2021, 15 januari
 Regionsamverkan Sydsverige kulturutskott, 21 januari
 Göteborg Film Festival i samarbete med Västra Götalandsregionen
Filmpolitiskt toppmöte 2021 – tillbaka till filmpolitiken, 5 februari
 Folk och kultur, 10-12 februari
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
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Riktlinje för deltagande på distans på
politiska sammanträden (20RGK2032)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Organisationsutskottet har i december 2020 antagit Riktlinje för
deltagande på distans på politiska sammanträden i Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Riktlinje för deltagande på distans på politiska sammanträden
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Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar anmälningarna till protokollet.

Kallelse

Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäles till kulturnämnden för kännedom.
Handlingar redovisas i särskild mapp i Netpublicator.





Uppdaterad bolagsordning Musik i Syd
Information från Kulturparken Småland och Länsmuseernas
samarbetsråd 2021-01-27
Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)
Beslut från Kulturrådet om bidrag till regional kulturverksamhet
2021: Region Kronoberg

10 Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

 21RGK18-1 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr
1/2021: Resursfördelning
 21RGK31-1 Konstinköp av konsthanterare 1/2021 decemberjanuari

11 Övriga ärenden

Inriktning remissutgåva
Kulturplan Kronoberg 2022–
2024

4
19RGK739

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK739
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2021-01-25

Kulturnämnden

Inriktning remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022–2024
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner föreslagen inriktning för remissutgåva av Kulturplan
Kronoberg 2022–2024.
Sammanfattning
Region Kronoberg reviderar den regionala kulturplanen inför perioden 2022–2024.
Revideringsprocessen pågår i enlighet med den processplan som kulturnämnden
tidigare beslutat om (KN §42/2019), med undantag för att tidsplanen justerats
med anledning av coronapandemin. Nuvarande kulturplan omfattar, efter beslut i
regionfullmäktige (RF §92/2020), även 2021. Den kommande kulturplanen blir
treårig istället för fyraårig.
Detta ärende är ett steg i revideringsprocessen som rör den övergripande
kulturpolitiska inriktningen i kommande remissutgåva. Inriktningsbeslutet
fastställer kulturpolitiska utgångspunkter och prioriterade utvecklingsområden
inför perioden 2022–2024. Beslutet ger kulturstaben en grund för att arbeta fram
ett förslag på remissutgåva som ligger i linje med de kulturpolitiska intentionerna.
Slutgiltig remissutgåva fastställs av kulturnämnden den 29 april.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Inriktning remissutgåva Kulturplan
Kronoberg 2022–2024
Bilaga textutkast Kulturpolitiska utgångspunkter
Bilaga Sammanfattande bild: vision, mål och insatsområden
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 19RGK739
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2021-01-25

Kulturnämnden

Inriktning remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022–2024
Bakgrund
Region Kronoberg reviderar den regionala kulturplanen inför perioden 2022–2024.
Revideringsprocessen pågår i enlighet med den processplan som kulturnämnden
tidigare beslutat om (KN §42/2019), med undantag för att tidsplanen justerats
med anledning av coronapandemin. Nuvarande kulturplan omfattar, efter beslut i
regionfullmäktige (RF §92/2020), även 2021. Den kommande kulturplanen blir
treårig istället för fyraårig.
Detta ärende är ett steg i revideringsprocessen som rör den övergripande
kulturpolitiska inriktningen i kommande remissutgåva. Inriktningsbeslutet
fastställer kulturpolitiska utgångspunkter och prioriterade utvecklingsområden
inför perioden 2022–2024. Beslutet ger kulturstaben en grund för att arbeta fram
ett förslag på remissutgåva som ligger i linje med de kulturpolitiska intentionerna.
Slutgiltig remissutgåva fastställs av kulturnämnden den 29 april.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Inriktningsbeslutet grundar sig i revideringsprocessens dialoger, teman och
kunskapsfördjupningar samt kulturnämndens arbete med regional kulturpolitisk
vision och utvecklingsområden för perioden 2022–2024. Kulturnämnden har
löpande tagit del av nulägesanalyser kring pandemins konsekvenser för
kulturområdet vilket också utgör en viktig grund för kommande remissutgåva.
Den regionala kulturplanen – funktion och målgrupp

En regional kulturplan är en flerårig kulturpolitisk strategi, som bereds av
kulturnämnden och beslutas av regionfullmäktige. Kulturplanen utgör regionalt
styrdokument för det kulturpolitiska området och är en del i den nationella
kultursamverkansmodellen. Regionernas kulturplaner regleras av den statliga
förordningen 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet. Förordningens villkor ligger till grund för arbetet med kultur på
regional nivå och fördelningen av statsbidrag till regionerna.
En regional kulturplan har en bred målgrupp. Den utgör regionernas
ansökningshandling till Kulturrådet. Inför beslut om statsbidrag bedöms och
bereds den av sakkunniga inom Kulturrådet och de åtta nationella myndigheterna
och organisationerna som ingår i kultursamverkansmodellens samverkansråd1 med

1

Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet.
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 19RGK739
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2021-01-25

expertis inom förordningens olika verksamhetsområden.2 Kulturplanen är också
ett viktigt regionalt kulturpolitiskt styrdokument och underlag för dialog och
samverkan med intressenter som kommuner, grannregioner, det professionella
kulturlivet och det civila samhället i Kronoberg. Målen i kulturplanen kan vara
styrande för vissa intressenter och stödjande för andra. I Region Kronoberg är
kulturplanen även en av de understrategier som bidrar till genomförandet av
Gröna Kronoberg 2025, länets regionala utvecklingsstrategi.
Förslag på kulturpolitisk inriktning för remissutgåvan beskrivs nedan.
Remissutgåvan ska även följa de principer som kulturnämnden tidigare beslutat
om i processplanen för revideringen (KN §42/2019).
Kulturpolitiska utgångspunkter

De kulturpolitiska utgångspunkterna är ett viktigt ramverk för kulturplanen och ett
av de områden som kulturnämnden arbetat intensivt med under revideringsfasen.
Till tjänsteskrivelsen bifogas ett textutkast där konst och kultur beskrivs utifrån ett
demokratiperspektiv och viktiga kulturpolitiska begrepp synliggörs. Här formuleras
den regionala kulturpolitiska visionen, kopplingen till nationella kulturpolitiska mål
samt hållbar regional utveckling och Agenda 2030.
Utvecklingsområden 2022–2024

För att möta kulturområdets utmaningar och utveckla den regionala
infrastrukturen för konst och kultur i Kronobergs län föreslås tre breda
utvecklingsområden:




Hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur
Breddat deltagande
Barns och ungas rätt till konst och kultur

Se även bilagan Sammanfattande bild: vision, mål och insatsområden för en översikt.
Hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur
Det första utvecklingsområdet handlar om konstens och kulturens grundläggande
förutsättningar. Den infrastruktur som möjliggör konst och kultur är sårbar.
Kulturpolitiken på alla nivåer behöver kraftsamla och samverka långsiktigt för att
möjliggöra konstnärlig och kulturell infrastruktur samt konstnärlig produktion och
förnyelse i hela landet. Stabila kulturorganisationer, skäliga arbetsvillkor för
professionella kulturskapare och ett livskraftigt civilsamhälle är viktiga delar.
Förslag på regionalt kulturpolitiskt mål: länets konstnärliga och kulturella infrastruktur
ska vara hållbar och anpassad efter regionala förutsättningar. Målet samspelar med
nationella kulturpolitiska mål om att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande
och obunden kraft med yttrandefriheten som grund samt att kvalitet och
2

Enligt den statliga förordningen ska den regionala kulturplanen och regionernas fördelning av
statsbidrag främja en god tillgång för länets invånare och besökare till sju verksamhetsområden:
professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet och museernas
kulturmiljöarbete, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, professionell
bild- och formverksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet samt
främjande av hemslöjd.
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Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
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konstnärlig förnyelse ska främjas. För att nå målen kan Region Kronoberg
samverka med berörda intressenter kring insatsområden som till exempel att stärka
kulturpolitisk samverkan på alla nivåer, samverka interregionalt inom
Regionsamverkan Sydsverige, säkra konstnärlig produktion i länet samt utveckla
platser och format för konst och kultur.
Breddat deltagande
Kulturplanens andra utvecklingsområde handlar om att balansera invånarnas
kulturella rättigheter mot länets förutsättningar. Det hänger nära ihop med det
första utvecklingsområdet. En viktig uppgift för kulturpolitiken är att säkerställa
människor grundläggande kulturella rättigheter, till exempel genom insatser som
skapar förutsättningar för att möta konst och kultur i vardagen.
Förslag på regionalt kulturpolitiskt mål: alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Målet samspelar med nationella kulturpolitiska mål om allas möjlighet att delta i
kulturlivet samt att kulturpolitiken ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och att utveckla sina skapande förmågor. För att nå målen kan Region
Kronoberg samverka med berörda intressenter kring insatsområden som till
exempel att verka för ett brett och varierat utbud med god tillgänglighet samt
främja digital transformation.
Barns och ungas rätt till konst och kultur
Kulturplanens tredje utvecklingsområde handlar om att utveckla arbetet med barns
och ungas rätt till konst och kultur i Kronobergs län. Den regionala
kulturverksamheten erbjuder ett omfattande och kvalitativt utbud anpassat för
barn och unga med god regional spridning i länet och barns och ungas rätt till
kulturell och konstnärlig verksamhet har i och med barnkonventionen lagstadgats.
Samtidigt finns bristande likvärdighet i länet som beror på många komplexa
faktorer.
Förslag på regionalt kulturpolitiskt mål: länets barn, unga och unga vuxna ska ha rätt till
konst och kultur på lika villkor. Målet samspelar med nationella kulturpolitiska mål
som särskilt uppmärksammar barns och ungas rätt till kultur. För att nå målen kan
Region Kronoberg samverka med berörda intressenter kring insatsområden som
till exempel att säkerställa en mångfald av konstnärliga uttryck för barn och unga
samt främja barns och ungas egna kulturella uttryck och delaktighet.
Övergripande layout och struktur

För remissutgåvan föreslås en enklare layout. Slutversionen layoutas med hjälp av
en kommunikationsbyrå. Språket ska vara målgruppsanpassat och återkommande
begrepp ska definieras. Kulturstaben föreslår att remissutgåvan delas in i två delar,
enligt nedanstående preliminära struktur. Den första delen utgörs av en
kulturpolitisk del. Den andra delen består av kulturplanens nulägesanalys, det vill
säga en sammanfattning av de olika kunskapsfördjupningar som kulturnämnden
tagit del av, pandemins konsekvenser samt beskrivning av länets infrastruktur
inom konst, kultur och idrott.
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Del 1: Ett hållbart och inkluderande kulturliv med bredd och spets







Begrepp
Kulturpolitiska utgångspunkter (observera att textutkast bifogas)
o Kultur och demokrati
o Kulturpolitiska mål
o Kultur och hållbar regional utveckling
Utvecklingsområden 2022–2024
o Hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur
o Breddat deltagande
o Barns och ungas rätt till konst och kultur
Så formas och genomförs kulturplanen
o Den gröna tråden i kulturplanen
o Kulturpolitikens olika nivåer – vem gör vad?
o Sektorsövergripande samverkan för att nå målen

Del 2: Nulägesanalys




Kulturen och samhällsutmaningarna
o Coronapandemins konsekvenser
o Digital transformation både möjlighet och hot
o Förutsättningarna för konstnärlig produktion och förnyelse varierar
o Demografiska förändringar utmanar välfärden
o Likvärdig kulturell välfärd?
o Det civila samhällets förutsättningar
Regional infrastruktur för konst, kultur och idrott i Kronoberg
o Musik och scenkonst
o Kulturarv, kulturmiljö och arkiv
o Immateriellt kulturarv och muntligt berättande
o Bild, form och design
o Slöjd och konsthantverk
o Film och rörlig bild
o Yttrandefrihet
o Litteratur, läsfrämjande och bibliotek
o Utbildning, talangutveckling och folkbildning
o Idrott

Ekonomiska effekter/konsekvenser
Den regionala kulturplanen är styrdokument för kulturnämndens fördelning av
regionala driftsanslag, strategiska utvecklingsmedel och statsbidrag inom
kultursamverkansmodellen, en ekonomisk omfattning på omkring 100 miljoner
kronor årligen. Inriktningen i den regionala kulturplanen styr utvecklingen på
kulturområdet i länet under aktuell period och reglerar även eventuell
omfördelning av statsbidrag och regionala driftsanslag eller insatser för att utöka
fördelningen av statsbidrag till Kronobergs län inom ramarna för
kultursamverkansmodellen under den period som kulturplanen gäller.
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De prioriteringar som den regionala kulturpolitiken gör mot bakgrund av
kulturplanen påverkar dess intressenter: det professionella kulturlivet, det civila
samhället, kommunerna, regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige samt
invånare och besökare. En skillnad jämfört med tidigare kulturplan är att
utvecklingsområdena för 2022–2024 är breda och omfattar alla kulturplanens
konst- och kulturområden. Det är också en skillnad att de grundläggande
förutsättningarna för att långsiktigt säkerställa en hållbar infrastruktur för konst,
kultur och idrott i Kronoberg har fått större utrymme i kulturplanen, vilket är en
konsekvens av coronapandemin.
Motivering till förslag
Förslagen inriktning av remissutgåvan bedöms ligga i linje med den statliga
förordningen samtidigt som Kronobergs regionala förutsättningar och metoder
lyfts fram. De övergripande utvecklingsområden som prioriteras svarar väl mot
både ny lagstiftning och de generella utmaningar som finns på kulturområdet.
Föreslagna regionala målsättningar ligger i linje med nationella kulturpolitiska
målsättningar och Kulturrådets prioriterade strategiska områden som från 2021 är
att utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka
samverkansformer och interregionala samarbeten, ge utrymme till konst- och
kulturområden med en svag regional struktur samt insatser som leder till att fler
invånare deltar i kulturlivet.
Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner föreslagen inriktning för remissutgåva av Kulturplan
Kronoberg 2022–2024.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Konsten och kulturen är större än politiken. Kultur-,
konst-, och konstnärspolitik handlar om nationella,
regionala och kommunala beslutsorgans ansvar – att
säkerställa konstnärlig frihet och konstnärlig produktion samt människors kulturella välfärd; rätten
att få ta del av konstnärliga upplevelser och själv ges
möjlighet att uttrycka sig konstnärligt.
Region Kronobergs kulturpolitiska vision är ett hållbart och inkluderande konst- och kulturliv med bredd
och spets. Till grund för den visionen ligger ett par viktiga kulturpolitiska utgångspunkter.
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.

I Sverige är konst och kultur grundlagsskydddat. Enligt regeringsformen ska den enskildes
personliga, ekonomiska och kulturella välfärd
vara grundläggande mål för den offentliga
verksamheten. I yttrandefrihetsgrundlagen
säkras ett fritt meningsutbyte och ett fritt
konstnärligt skapande. Även FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna med
konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter ger ett starkt skydd för
konst och kultur. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen, och barns rätt till kulturell och
konstnärlig verksamhet, svensk lag.
Konst och kultur kan spegla frågor om människans existens, historia och samtid ur olika
perspektiv och vara bärare av samhällskritik.
Konst och kultur kan också generera samhällsnytta och värden som hållbar utveckling, attraktivitet, social sammanhållning, bättre hälsa
eller ekonomisk tillväxt. Samtidigt är det en
grundläggande demokratisk utgångspunkt att
värna egenvärdet i olika konstnärliga uttryck
och kulturskaparnas självständighet samt

säkerställa konstens och kulturens möjligheter
att verka fritt som en dynamisk, utmanande
och obunden kraft.
För att upprätthålla konstens och kulturens
egenvärde i praktiken arbetar den regionala
kulturpolitiska nivån i enlighet med principen
om armlängds avstånd. Det innebär att den
politiska nivån beslutar om ramar på övergripande nivå, i form av mål, villkor och fördelning av medel. Konstnärliga och andra kvalitativa bedömningar överlåts till professionen,
i form av sakkunniga ämnesexperter, konstnärliga ledare eller andra personer med konstnärlig kompetens. Det kan till exempel handla
om verksamhetsplanering, genomförande av
specifika utställningar och produktioner, stipendiebedömningar eller inköp av offentlig
konst. Den nya museilagen som trädde i kraft
2017 innebär att principen om armlängds avstånd lagstadgats på nationell nivå.
Kulturpolitiken på nationell, regional och
kommunal nivå formulerar mål och villkor,
fördelar medel till konst och kultur och samverkar på olika nivåer för att nå målen.
De nationella kulturpolitiska målen innebär 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. För
att uppnå målen ska kulturpolitiken:
•
•
•
•

främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas,
främja internationellt och interkulturellt
utbyte och samverkan,

•

särskilt uppmärksamma barns och ungas
rätt till kultur.

•

De nationella kulturpolitiska målen beslutades
av riksdagen 2009. De ska styra den statliga
kulturpolitiken men också vägleda kulturpolitiken i kommuner och regioner. Det finns
även nationella målsättningar som rör specifika konst- och kulturområden, till exempel litteratur och läsfrämjande, film, arkitektur,
formgivning och design, arkiv samt kulturmiljö. Speciallagstiftning finns inom biblioteks-, arkiv-, kulturmiljö- och museiområdet.
Kulturpolitiken regleras också av nationella
mål och lagstiftning inom andra områden, till
exempel jämställdhet, tillgänglighet, nationella
minoriteters rättigheter samt barns och ungas
rätt till kultur.

•

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

•

•

Kronoberg ska ha en konstnärlig och kulturell infrastruktur med både stabilitet och
förnyelse. Här stärks områden med unik
regional profil samtidigt som områden
med svagare regional struktur utvecklas.
I Kronoberg säkerställs alla människors
kulturella rättigheter. Det ska finnas goda
möjligheter för både invånare och besökare att ta del av, delta i eller själv skapa
konst och kultur i många olika former.
I Kronoberg utvecklas kulturpolitisk samverkan mellan olika nivåer och med berörda intressenter för att lösa de samhällsutmaningar som det offentliga står inför.
Kulturpolitiken verkar också för att konstnärliga och kulturella uttryck och metoder
tas tillvara inom andra politikområden.

Den regionala kulturpolitiska visionen är långsiktig och bidrar till de nationella kulturpolitiska målen. Region Kronoberg har huvudansvaret för att förverkliga visionen, men genomförandet sker i bred samverkan med kulturplanens intressenter. Region Kronoberg
har två strategier för att förverkliga visionen:

att garantera en stabil regional infrastruktur för konst och kultur med utgångspunkt
i kulturplanen,
att initiera och driva förändringsarbete
inom prioriterade utvecklingsområden under kulturplaneperioden.

De två strategierna är tätt sammanlänkade och
en stor del av förändringsarbetet sker också
inom ordinarie uppdrag. Mål och villkor formuleras för både regionala uppdrag och utvecklingsinsatser och följs upp kontinuerligt.
Principen om armlängds avstånd är en viktig
kulturpolitisk utgångspunkt. Det är också viktigt att skapa utrymme för balans mellan återuppbyggnad och förändringsarbete i en sektor
som drabbats hårt av coronapandemins konsekvenser. För att arbetet ska vara hållbart används arbetsmetoden Gröna tråden. Hur arbetet går till beskrivs i kulturplanens kapitel ”Så
formas och genomförs kulturplanen”.

Den regionala kulturpolitiska visionen är en
del i Region Kronobergs övergripande vision
om ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg.
Den bidrar till målen i Gröna Kronoberg
2025, länets regionala utvecklingsstrategi, som
beskriver vad som behövs för att Kronoberg
ska vara en plats att vilja leva och bo på. Kulturplanen bidrar också till Region Kronobergs
hållbarhetsprogram och policy för lika möjligheter och rättigheter. Det regionala utvecklingsarbetet ska genomsyras av hållbar utveckling. Konst och kultur kan bidra till alla tre dimensioner av hållbar utveckling, men det
finns också målkonflikter i förhållande till
egenvärdet.
Inom den sociala dimensionen av hållbarhet
finns kulturpolitikens kärna. Konst och kultur
skapar förutsättningar för ett öppet och demokratiskt samhälle genom konstnärlig frihet,
yttrandefrihet och alla människors kulturella
rättigheter. Inom den ekologiska dimensionen
kan konstens och kulturens bidrag vara både
attraktiva och hållbara gestaltade livsmiljöer
och hållbar konsumtion, i form av upplevelser
och tjänster. Inom den ekonomiska

dimensionen kan ett vitalt konst- och kulturliv
öka attraktiviteten på en ort, i en region eller i
ett land och locka nya invånare och talanger.
Här finns också de kulturella och kreativa näringarna som skapar lokal och regional sysselsättning, utveckling och innovation samt hållbar ekonomisk tillväxt.
Kulturpolitiken på olika nivåer bidrar framförallt till nio av de sjutton globala målen i
Agenda 2030.

Region Kronobergs
kulturpolitiska vision
Två strategier för att
förverkliga visionen

Region Kronobergs
kulturpolitiska mål

Insatsområden

Arbetsmetod

Regionala driftsanslag och statsbidrag investeras i
de konst- och kulturområden som kulturplanen och
förordningen för kultursamverkansmodellen
omfattar

Hållbar konstnärlig och
kulturell infrastruktur

Breddat deltagande

Barns och ungas rätt till
konst och kultur

Övergripande mål och villkor formuleras för
regionala uppdrag

Kronobergs län ska ha en
hållbar konstnärlig och
kulturell infrastruktur som är
anpassad efter regionala
förutsättningar

I Kronobergs län
ska alla ha
möjlighet att delta i
kulturlivet

Barn, unga och unga vuxna
i Kronobergs län ska ha rätt
till konst och kultur på lika
villkor

Ordinarie verksamhet inom kulturorganisationer
med regionala uppdrag

• Stärk kulturpolitisk
samverkan på alla nivåer
• Ett enat Sydsverige skapar
ett starkt kultursverige
• Säkra konstnärlig
produktion
• Utveckla platser och
format för konst och kultur

• Verka för ett brett
och varierat
utbud med god
tillgänglighet
• Främja digital
transformation

• Säkerställ en mångfald
av konstnärliga uttryck
för barn och unga
• Främja barns och ungas
egna kulturella uttryck
och delaktighet
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Föreslås att kulturnämnden godkänner Årsrapport 2020 samt överlämnar den till
regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Pandemin har haft stor påverkan på kulturverksamheten. Mycket har fått ställas
om och ställas in. Ett aktivt arbete har pågått för att kunna stötta verksamheter där
behovet har varit störst. Det ekonomiska resultatet uppgick 2020 till +146tkr.

Pernilla Sjöberg (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Chefen sammanfattar
Pandemin har haft avgörande påverkan på alla delar av samhället det gångna året. Inte minst
har de existentiella och värdebaserade frågorna varit närvarande för var och en. I samhället och
privat. I dessa tider av omställning och oro behövs kulturen, kanske mer än annars. Inte minst
kopplat till förståelse för och dialog kring demokrati och mänskliga fri- och rättigheter.
Samtidigt har de restriktioner som införts för att begränsa smittspridning omöjliggjort stora
delar av kultur- och idrotts-verksamheten i länet. Förbudet mot allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar har i praktiken inneburit näringsförbud för stora delar av sektorn. Att
ställa om istället för att ställa in är i teorin den möjliga vägen. Men, praktiskt är det en
omställning som inte görs från en dag till en annan. Och, det är en omställning som inte är
likvärdig det verkliga mötet, dialogen eller det sociala sammanhanget.
För kulturförvaltningen har hela året präglats av en omläggning av verksamheten. Snabbfotat
för att möta en snabbt förändrad verklighet, och strategiskt för att kunna bidra hållbart på sikt.
Den planerade revideringen av kulturplanen sköts fram till år 2021. Kulturnämnden har istället
beslutat och genomfört flera särskilda ”coronaåtgärder”. Fokus har legat på omvärldsanalys,
nationellt och interregionalt påverkansarbete samt ett aktivt arbete med kulturområdets
intressenter: det professionella kulturlivet, det civila samhället, länets kommuner och
regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige.
De regionala kulturorganisationerna har under året genomfört stora insatser för att balansera
upp sina intäktsbortfall. Insatser har också gjorts för att ställa om, eller i vissa fall stänga ned
verksamheten. Delar av kultur- och idrottssektorerna har kunnat dra nytta av de nationella
stödsystem som har införts. Efter framgångsrikt nationellt påverkansarbete, från bland andra
Kronoberg, beslutade regeringen innan sommaren att även tilldela regionerna extra medel via
kultursamverkansmodellen.
Kultur och idrott är områden som drabbats hårt under 2020 och som nu befinner sig i ett svårt
läge. Det gångna årets rekommendationer och stöd har förändrat förutsättningarna raskt och
drastiskt. Fortsatta nationella direktiv och insatser under 2021 kommer att vara avgörande för
framtidens konst- och kulturliv i Sverige. Regionalt har vi viss möjlighet att parera och
underlätta, men inte kompensera. Människors möjligheter att möta konst och kultur beror av
ett komplext och skört system. Hur detta ser ut i framtiden kommer att avgöras av skeenden,
prioriteringar och gemensamma insatser under 2021. Med den ingången möter vi ett
spännande nytt år.
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Verksamhetsberättelse
Verksamhetens organisation
Kulturnämndens förvaltning har under året bestått av en kulturstab om 2,7 tjänster, en bild och
formutvecklare om 0,8 samt en konsthandläggare om 0,75. Utöver detta delas vissa ledningsoch stödstrukturer med Regionala utvecklingsnämnden. Kulturteamet arbetar tillsammans med
kollegor inom näringsliv och samhällsbyggnad på enheten Hållbar tillväxt inom avdelningen
Regional utveckling. Regionala utvecklingsdirektören är Kulturnämndens ansvariga
tjänsteperson.

Händelser av väsentlig betydelse
Konsekvenser av Covid -19
Kultur- och idrottsområdet är hårt drabbat av pandemins effekter. Läget är allvarligt för både
den offentligt finansierade kulturen, det civila samhällets organisationer och småföretagen
inom de kulturella och kreativa näringarna. Kulturlivets strukturer ser olika ut i landets
regioner. I mindre regioner spelar offentligt finansierad kultur en avgörande roll och skapar
möjligheter även för det fria kulturlivet.
Tidigt under året valde regeringen att bruka ordningslagen för att minska smittspridningen.
Ordningslagen begränsade allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket
innebar stora intäktsbortfall för verksamheter inom kultur och idrott. Förbudet har kritiserats
för sin inkonsekventa konstruktion som har begränsat vissa branscher men inte andra. Ett
förslag till tillfällig pandemilag togs fram i slutet av året för att få bättre träffsäkerhet avseende
smittskyddsåtgärder. Förlaget innebär begränsningar inom fler sektorer men även ökade
begränsningar i medborgerliga fri- och rättigheter.
Förutom ordningslagens begränsningar föll företag inom kulturella och kreativa näringar länge
utanför de omfattande stödpaket som riktats till näringslivet. Som små- och soloföretagare
fångas de heller inte alltid av varsel- och konkursstatistiken och många gånger faller de mellan
stolarna i det företagsfrämjande systemet, både på nationell, regional och kommunal nivå.
Inom det civila samhället drabbas föreningar hårt av pandemin. Föreningar med anställd
personal och/eller lokalkostnader drabbas hårdast. Inom idrottsrörelsen drabbas både
breddföreningar och elitföreningar. Elitlicenser innebär hårda krav på en förenings ekonomi
men även för mindre föreningar innebär intäktsbortfall vid publika aktiviteter ett ansträngt
läge.
Nationella krispaket
Flera nationella stödpaket har lanserats under året. Delar av kulturlivet har kunnat dra nytta av
de paket som har riktats till näringslivet (omställningsstöd, korttidspermitteringar med mera),
även om det riktats kritik mot att stöden generellt inte är anpassade efter småföretagens villkor.
Utöver dessa har även ett antal stöd av idrotts- och kulturpolitisk karaktär lanserats av
regeringen och stödpartierna.
I fördelningen av det första krisstödet till det fria kulturlivet kom en låg andel av medlen
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Kronoberg till del medan Stockholm överlag gynnades i fördelningen. För att kunna ta del av
krisstödet krävdes att verksamheten helt ställts in, vilket inte skedde lika tidigt i Kronobergs
län. I fördelningen av efterföljande krisstöd till det fria kulturlivet har en högre andel av medlen
fördelats till Kronoberg men den geografiska obalansen kvarstår. Utlysningarna är översökta
och många aktörer söker i fel pott trots informationsinsatser från myndigheterna. Det är av
hög vikt att samordna utlysningarna framöver för att säkerställa ett vitalt kulturliv i hela Sverige
efter pandemin.
Efter framgångsrikt nationellt påverkansarbete, där bland andra Kronoberg och Sydsverige var
drivande genom debattartiklar och en skrivelse från länets kommuner och verksamheter inom
kultursamverkansmodellen, beslutade regeringen och samarbetspartierna före sommaren att
även tillgodose regionala behov genom att tilldela regionerna 150 miljoner kronor via
kultursamverkansmodellen för att kompensera för pandemins effekter. Region Kronoberg
tilldelades 4,2 miljoner kronor som nämnden fördelade till verksamheter med statsbidrag.
Andra stödpaket har riktats till exempelvis egenföretagare, föreningslivets samlingslokaler,
barn- och ungdomsorganisationer och statliga kulturinstitutioner.
Regeringen valde i december att tillsätta utredningen "Återstart för kulturen - återhämtning och
utveckling efter coronapandemin." Utredaren ska lämna konkreta förslag till regeringen på
insatser för att starta upp, återhämta och utveckla kultursektorn under och efter
coronapandemin så att kulturen har förutsättningar att vara en stark och oberoende kraft i
samhällsutvecklingen. Uppdraget syftar också till att synliggöra nya initiativ för att
tillgängliggöra kultur som har etablerats eller utvecklats under pandemin och som har potential
att positivt bidra till kultursektorns återhämtning och vid behov föreslå åtgärder för att stärka
dessa.
Konsekvenser för verksamheter med driftsanslag från kulturnämnden
Region Kronoberg har en förvaltningsmodell på kulturområdet där kulturverksamheten
generellt ligger utanför förvaltningen. Det innebär att den regionala kulturplanen genomförs av
ett flertal externa kulturorganisationer, bolag och organisationer inom det civila samhället. En
stor del av kulturverksamheten bedrivs också i samverkan med andra regioner och kommuner.
Coronavirusets utbrott påverkar verksamheter med regionala driftanslags möjlighet att
genomföra sina ordinarie uppdrag enligt plan. Verksamhet ställs in, skjuts upp eller anpassas
efter nya förutsättningar. Detta innebär ekonomiska utmaningar för både verksamheter och det
fria professionella kulturlivet likväl som invånarnas demokratiska rättigheter att ta del av och
själva utöva kultur och idrott. Fler och fler digitala upplevelser lanseras för att möjliggöra ett
utbud.
Kulturnämnden beslutade tidigt om ett regionalt kulturpolitiskt åtgärdspaket med anledning av
coronapandemin. Åtgärdspaketet innehöll åtta åtgärder som var styrande för förvaltningens
omställningsarbete och pekade ut riktningen för hanteringen av pandemin. Åtgärdspaketet
följdes upp vid varje kulturnämndssammanträde och har inför 2021 integrerats i
kulturnämndens ordinarie verksamhetsplan.
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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 har pågått
kontinuerligt. En utmaning är att nuläget är föränderligt och att information snabbt blir
daterad. Verksamheter har drabbats olika beroende på konstområde och uppdrag.
Kulturorganisationer med producerande och publik verksamhet har drabbats av omfattande
intäktsbortfall medan verksamheter med främjande uppdrag har klarat sig bättre.
Den samlade ekonomiska prognosen för verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen
i Kronoberg var hösten 2020 att coronapandemin orsakade ett intäktsbortfall omfattande cirka
14,4 miljoner kronor på helåret. De berörda kulturorganisationerna hanterade detta
intäktsbortfall genom att exempelvis dra nytta av nationella krisstöd avseende minskade
arbetsgivaravgifter eller hyresreduktion, inte tillsätta vakanta tjänster eller minska
produktionskostnaderna. Genom dessa aktiva åtgärder i verksamheterna var prognosen under
hösten att intäktsbortfallet balanseras till del och resultatet 2020 prognosticerades sammanlagt
till ca -1 miljon kronor. Det prognosticerade resultatet fluktuerade dock mellan – 1,7
miljoner kr till + 2,5 miljoner i olika organisationer. Det extra statsbidraget till
kultursamverkansmodellen fördelades till producerande verksamheter i form av ett krisstöd till
de verksamhet som prognosticerade ett minusresultat och ett omstartsstöd till samtliga
producerande verksamheter.
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 pandemin.
Med anledning av att lokala råd infördes i Kronobergs län den 5 november har Region
Kronoberg vidtagit åtgärder för att verka i linje med restriktionerna även på kulturområdet.
Region Kronobergs kulturbolag (Kulturparken Småland, Regionteatern Blekinge Kronoberg
och Musik i Syd) rekommenderades att inte genomföra publik eller pedagogisk verksamhet för
vuxna inomhus så länge lokala råd gäller i Kronoberg. Region Kronobergs rekommendation
har lett till att Smålands museum håller stängt (med undantag för museibutiken) samt att
Regionteatern Blekinge Kronoberg och Musik i Syd har ställt in föreställningar och konserter i
länet.
Konsekvenser för kulturnämndens förvaltning
Region Kronoberg följer utvecklingen kring coronavirusets påverkan på kultur- och
idrottsområdet noga. Kulturstaben har ställt om sin verksamhet för att skapa beredskap inför
en ny verklighet, både på kort och lång sikt. Som regional utvecklingsaktör behöver Region
Kronoberg ha förmågan att agera snabbt för att minska pandemins akuta negativa effekter på
idrotts-, konst- och kulturlivet i Kronobergs län. Samtidigt behöver insatserna vara
välgrundade, riktade mot faktiska behov och samspela med både nationella insatser och andra
politikområden för att få god effekt. Kulturstaben arbetar nu parallellt med
omvärldsbevakning, påverkansarbete och kartläggning av nuläge och behov hos våra olika
intressenter. 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.
Kulturnämnden har, med stöd av regionala utvecklingsnämnden, beslutat om insatser för att
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stötta professionella kulturskapare i länet i form av 30 extra arbetsstipendier a 30 000 kronor
samt riktade insatser inom bild och form, musik och litteratur. Ett gemensamt tvärpolitiskt
utvecklingsarbete har initierats för att de regionala kulturpolitiska och företagsfrämjande
systemen ska stödja företag inom de kulturella och kreativa näringarna bättre i framtiden. Ett
omställningsstöd har även tagits fram för att främja regionala kulturorganisationers
omställningsarbete med anledning av pandemin.
Region Kronobergs kulturnämnd har beslutat om verksamhetsplan för 2021 samt fördelning
av rambudget 2021, där Region Kronoberg tar höjd för att hantera pandemins konsekvenser
även under nästa år. Kulturnämnden har även beslutat om sin årliga regionala framställan till
Kulturrådet som bland annat lyfter regionala satsningar och fortsatt behov av ekonomiskt stöd
med anledning av pandemins konsekvenser på kulturområdet.

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





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

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

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

Kulturnämnd, Årsrapport
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Invånare
Förtroendet för verksamheten ska vara högt
Lokalt anpassat mål

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

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

Handlingsplaner
Kultur i hela Kronoberg

Kulturnämnd, Årsrapport

Utfall
2020

51 %

Utfall
2019

55 %

Utfall
2018

53 %

Mål 2020

53 %

Kommentar
Kultur i hela länet-indexet visar
fortsatt en mycket god spridning
av kultur i hela länet även om det
minskat något under 2019.
Indexet utgår från de aktiviteter
som studieförbund och
organisationer inom
kultursamverkansmodellen har
genomfört i respektive kommun.
Dessa aktiviteter kan exempelvis
vara studiecirklar, föreställningar,
utställningar, workshops,
utbildningar och visningar. Under
2020 infördes en ny version av
kulturdatabasen vilket framförallt
påverkar statistiken i Växjö
kommun. 2019 minskar därför
andelen aktiviteter utanför Växjö
kommun något. Då målet är att
vara i nivå med andel befolkning
utanför Växjö kommun har målet
minskat till 53 % under 2019
eftersom en högre andel
Kronobergare nu bor i Växjö
kommun.

Uppföljning
Arbetet med att utveckla nya metoder för ökad
tillgänglighet och ökat deltagande i kulturlivet pågår enligt
plan, och genomförs bland annat i form av
utvecklingsprojektet medborgarscenen på Regionteatern
Blekinge Kronoberg.
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Handlingsplaner

Uppföljning
Under 2020 har projektets andra år slutredovisats till
Kulturrådet och ansökan för år 3, det sista året i projektet,
har beviljats nya utvecklingsmedel. Samverkan med
Linnéuniversitetet kring följeforskning har fördjupats.
Scensommar Kronoberg har genomförts tillsammans med
länets kommuner för att sprida högkvalitativ scenkonst på
okonventionella platser i hela länet. Med anledning av
corona ställdes produktionen om och det redan bokade
programmet för barn och familj genomfördes i stället
utomhus förlagt hos fritids och förskola i de olika
kommunerna. Efter slutredovisning av 2020 års
verksamhet valde kulturnämnden att förnya
överenskommelsen med Växjö kommun för att genomföra
Scensommar Kronoberg även 2021. Samtliga kommuner
har meddelat att de deltar i samarbetet.
Kommunalt forum har genomförts med politiska samtal om
aktuella frågor såsom coronavirusets konsekvenser för
kulturområdet, revidering av regional kulturplan samt
samarbetet Scensommar Kronoberg.
Kunskapsfördjupningar har även skett kring
barnkonventionen samt arbetet med offentlig konst i
kommuner och regioner. Utöver det har kommunala och
regionala tjänstepersoner med kulturansvar samverkat
inom kulturchefsnätverket. Vid ett möte bjöds även
kulturorganisationer in med syfte att tänka strategiskt,
använda befintliga strukturer och planera hållbart
tillsammans, något som är extra angeläget i ett nuläge där
kulturlivet är hårt pressat av coronaviruset.
En plan för kultur i vården har tagits fram. Planen lyfter ett
antal kritiska faktorer för ett lyckat utvecklingsarbete, bland
annat att hälso- och sjukvården bör ansvara för kultur i
vården på samma sätt som för övrig vård. Parallellt med
framtagande av planen har ett antal pilotprojekt genomförts
- flera av pilotprojekten har dock pausats med anledning av
corona.

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Lokalt anpassat mål

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

Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 har den kulturpolitiska visionen Ett kulturliv
med bredd och spets. Kulturplanen har fem prioriterade utvecklingsområden: Ett enat Sydsverige
skapar ett starkt kultursverige, Kultur i hela Kronoberg, En internationell arena för muntligt berättande, Det
fria ordet i Kronoberg samt En starkare infrastruktur för bild och form. Dessa prioriteringar följs årligen
upp kvalitativt och kvantitativt genom delårsredovisning samt ett antal indikatorer.

Kulturnämnd, Årsrapport
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Indikatorerna visar enbart utvecklingen inom de prioriterade utvecklingsområdena, inte
utvecklingen på kulturområdet i stort. Den största delen av kulturnämndens verksamhet sker
inom ramen för verksamheter med driftsanslags ordinarie arbete. Det arbetet följs upp av
kulturnämnden i juni årligen.
Mätetal

Antal gemensamma
verksamheter och projekt
inom Regionsamverkan
Sydsveriges geografi

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

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

9

10

13

202 163

201 469

199 886

Senast tillgänglig data avser
kvartal 3 2020.

Ökad internationalisering
Berättarnätet Kronoberg utland (antal aktiviteter)

56

24

4

Indikatorn följs upp en gång
årligen i april/maj.

Ökad internationalisering
Berättarnätet Kronoberg - i
Sverige (antal aktiviteter)

74

51

18

Indikatorn följs upp en gång
årligen i april/maj.

29 331

22 299

28 923

Indikatorn följs upp en gång
årligen i april/maj.

7%

2%

2%

Indikatorn följs upp en gång
årligen i april/maj.

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

45

45

50

Invånares läsvanor (utlån
på bibliotek, andel av riket)

100,6 %

98,3 %

100,2 %

Befolkningen ska öka

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

Ökad samverkan på bildoch formområdet (antal
samarbeten)

2

Professionella
kulturskapares villkor - bild
och form (antal verksamma
i länet)

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

0%

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

3

5

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

16

13

Denna indikator följs upp en gång
årligen, i maj.

51 %

23 %

Indikatorn följer upp
Ljungbergmuseets
konstpedagogiska uppdrag.
Utöver detta sker
konstpedagogiska insatser inom
exempelvis Bild och Form
Kronoberg som har ett
konstpedagogiskt nätverk. Efter
flera år av ökad regional
spridning minskar denna
indikator drastiskt under 2019 då
aktiviteter enbart genomfördes i
Ljungby kommun.
Den kvalitativa redovisningen
förklarar detta med att
Ljungbergmuseets digitala tjänst
ArtSmart används mer i

Kulturnämnd, Årsrapport
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Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Kommentar
kommunerna utanför Ljungby och
att detta, tillsammans med
geografiska avstånd och skolans
förutsättningar, innebär färre
fysiska möten.

Handlingsplaner
Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige

Uppföljning
Med anledning av coronapandemin skrev
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott en
debattartikel riktad till kulturminister Amanda Lind kring
utmaningarna för kulturlivet i regionerna och behovet av att
utveckla kultursamverkansmodellen. Ansvariga
förtroendevalda förberedde sig även gemensamt inför tre
extrainsatta möten med kulturministern.
För att realisera det kulturpolitiska positionspapperet sker
kulturpolitiskt påverkansarbete och aktivering av
beredningsgrupper inom olika konstområden.
Beredningsgrupper finns inom professionell dans, bild och
form, filmkulturell verksamhet, bibliotek och kulturella och
kreativa näringar och samarbetar kring sina ordinarie
uppdrag kring förvaltning och utveckling av respektive
område. Kulturutskottet har även antagit en
kommunikationsplan med syfte att tydliggöra arbetet kring
nationellt påverkansarbete.
Sedan ett år tillbaka drivs ett gemensamt
utvecklingsprojekt med medfinansiering från kulturrådet för
att utveckla arbetet i beredningsgrupperna. År ett innebar
projektet dansföreställningen ”Djurens karneval” och
insatser på bild- och formområdet. Med anledning av
utbrottet av covid-19 ställdes delar av turnén av Djurens
karneval in. Turnén planeras att återupptas 2021.
Kulturrådet har beviljat 1,8 miljoner till år två i projektet som
innebär utvecklingsarbete inom bild och form, filmkultur
samt professionell dans.
Den sydsvenska filmutredningen har färdigställts och
Regionsamverkan Sydsveriges styrelse har beslutat att gå
vidare med samarbetet genom framtagande av en
interregional strategi.

En internationell arena för muntligt berättande

Med anledning av covid-19 har möjligheterna att arbeta
internationellt varit fortsatt begränsade. Perioden har
präglats av inställda och uppskjutna arrangemang men
också av omställningsarbete till digital- och
utomhusverksamhet. Projektet Kronoberg utvecklar en
internationell arena för muntligt berättande beviljades
under perioden statliga medel samt kommunal och regional
medfinansiering för projektets tredje och avslutande år.
Under hösten genomfördes Gränslösa veckan i
sagobygden med lokala och internationella program med
fokus på det muntliga berättandet som grund för ökad
förståelse vid kulturella möten, oavsett bakgrund,
värderingar, ålder och kön. Programmet innehöll bland
annat arbete med barn och unga utifrån pedagogiskt
material från "Gränslösa sagor", och författarsamtal,
föreställningar och workshops.
Inom Unesco-arbetet har Berättarnätet och dess
verksamhetsledare i rollen styrelseordförande i ICH NGO
Forum genomfört ett antal seminarier och lagt fram en
rapport till Unesco om hur civilsamhället bättre kan verka
inom konventionen för tryggande av det immateriella
kulturarvet. Utöver detta har Berättarnätet Kronoberg fått
ett uppdrag av Svenska Unescorådet att förbereda och ta
fram en rapport kring hur representanter för civilsamhället
ska få möjlighet att medverka i arbetet med konventionen
på global nivå.

Det fria ordet i Kronoberg
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Handlingsplaner

Uppföljning
handlingsplanen för litteraturfrämjande pågår. Utbrottet av
coronaviruset covid-19 har inneburit att publika aktiviteter
begränsas under perioden men också att nya insatser
initieras. I mars startade den digitala
marknadsföringskampanjen #stöttadinlokalaförfattare för
att synliggöra regionala författare, förlag och bokhandlare.
Även en skrivartävling för regionala författare, Skriv i
coronans tid, har genomförts. Inom Regionsamverkan
Sydsverige har ett talangutvecklingsprogram för litteratur
vid namn Skrivyta syd utvecklats. Projektet har beviljats
medel från Kulturrådet. Inom ramen för kulturnämndens
extrainsatser för att förbättra professionella kulturskapares
villkor har sex litteraturskapare fått i uppdrag att skildra
Kronoberg i samtiden.
Arbetet med revidering av Växjö kommuns och Region
Kronobergs gemensamma överenskommelse avseende
Det fria ordets hus har pausats med anledning av
coronapandemin. Under året har verksamheten
samlokaliserats med Växjö konsthall. Förberedelse har
skett inför revidering av regional biblioteksplan för Blekinge
och Kronoberg.
Residensutveckling inom projektet Stationssamhällen har
pågått under 2020 med tre anlitade konstnärer.
Coronapandemin har inneburit en fördröjning och projektet
planeras att avslutas hösten 2021. Ytterligare tre residens
genomförs inom ramen för kulturnämndens extrainsatser
för att förbättra förutsättningarna för professionella
kulturskapare. Utöver det görs särskilda satsningar på
unga yrkesverksamma konstnärer i länet i samverkan med
Smålands konstarkiv samt på unga konstintresserade i
samarbete med Ljungby konstförening. Kompetenshöjande
insatser inom Gestaltad livsmiljö har genomförts för att
stärka områdets aktörer. Den digitala omställningen har
växlats upp med anledning av pandemin genom utveckling
av en digital plattform – Konst i Kronoberg, vilken lanseras
i början av 2021.

En starkare infrastruktur för bild och form

Regionsamverkan Sydsveriges beredningsgrupp för bild
och form har under året arbetat med insatser för att främja
konstkritik och residens i Sydsverige. 16 konstkritiker har
producerat essäer och poddar och en utredning om en
digital plattform för samverkan mellan residens i
Sydsverige har genomförts.
Arbetet med aktualisering av Kulturparken Smålands
styrdokument har genomförts och hanteras nu politiskt.
Aktualisering av överenskommelse med Ljungbergmuseet
pausades 2020 till förmån för insatser med anledning av
covid-19.

Medarbetare
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Mätetal

Sjukfrånvaron

Hållbart
medarbetarengagemang
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Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

0,6 %

0%

4,6 %

1%

83,6

83,6

78

78

Kommentar
Utfallet avser kulturteamet. Trots
Covid-19 har regional utveckling
en fortsatt låg sjukfrånvaro. Stora
möjligheter till hemarbete som
minskat smittspridning och
möjliggjort fortsatt arbete vid
lindriga symtom kan vara
förklaringen. Korttidsfrånvaron
har ökat något.
Utfallet avser resultat för hela
regional utveckling inkl. kultur.
Uppföljning av HME görs
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Mätetal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Kommentar
vartannat år, så utfallet avser
senaste värde från 2019. Utfallet
är bra i relation till Region
Kronobergs målvärde.
Avdelningen för Regional
utveckling har arbetat med de
åtgärder som ligger i
handlingsplanen för 2020 som
grundar sig på resultatet från
2019. Covid-19-pandemin har
aktualiserat ett än starkare
utvecklingsfokus under året än
planerat för att säkerställa en god
och hållbar arbetsmiljö för såväl
medarbetare som chefer.

Personalomsättning

Nyttjande av
friskvårdsbidrag

0

40

4

66

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

4

41

4

60

Utfallet avser endast
kulturteamet. Utfallet är lägre
jämfört med tidigare år.
Bedömningen är att Covid-19pandemin under 2020 bedöms
ha påverkat medarbetarnas
möjligheter att använda sig av
friskvårdbidraget i samma
utsträckning som tidigare.

Uppföljning
Kulturstabens arbetssituation 2020 är i hög grad påverkad
av coronasituationen. Det planerade arbetet har i flera
delar fått ställas om för att hantera nya förutsättningar med
omfattande konsekvenser för kulturområdet.
Regionfullmäktige har fattat beslut om att förlänga
nuvarande kulturplan med ett år och kulturnämnden har
justerat tidplanen för revideringsprocessen för densamma.
För att balansera ledningsresurserna har
verksamhetschefen för Hållbar tillväxt avlastat den
regionala utvecklingsdirektören i beredning av ärenden till
Kulturnämnden i samband med ordförande-, presidium-,
samt kulturnämndsmöten, samt deltagit vid dialogmöten för
regionala kulturchefer med anledning av pandemins
konsekvenser. Detta är en insats som ska bidra till ett
breddat ansvar för kulturområdet i syfte att balansera
styrkortets olika delar för en hållbar arbetssituation.
Förutsättningarna påverkas av nuvarande organisering,
där kulturuppdraget resurssätts av regionala
utvecklingsnämndens tjänstemannaorganisation men ska
stödja kulturnämnden som beslutande organ.
Kulturteamets tillgång till stödresurser har stärkts under
perioden på följande sätt: En verksamhetscontroller på
Verksamhetsstöd är utbildad för att kunna jobba med bl.a.
uppföljningsarbete i Kulturdatabasen. Med anledning av
revisionen av konstområdet har en förstärkning med
personella resurser för konstinventeringen genomförts i
syfte att åtgärda påvisade brister. Även löpande arbete
med bl.a. kulturpriser och stipendier har resurssatts extra.
Inför 2021 har den utökade tjänsten på konsthanteringen
blivit tillsvidare.

Vi ska stärka arbetet med det systematiska
arbetsmiljöarbetet

Kulturteamet omfattas av det arbetsmiljöarbete som
genomförs inom ramen för enheten Hållbar tillväxt och
avdelningen för Regional utveckling.
Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet har
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Handlingsplaner

Uppföljning
avdelningen för Regional utveckling arbetat med den
handlingsplan som bl.a. är framtagen utifrån
medarbetarenkäten och den gemensamma planen för
arbetsmiljöåtgärder.
Pandemin har påverkat såväl verksamhet som
stödfunktioner i hög utsträckning, särskilt HR-funktionen.
Prioriteringar kopplat till att hantera mer
verksamhetskritiska händelser kring personal och
omställning till digitalt arbete har gjort att planerat
utvecklingsarbete fått stå tillbaka under året. Under året
skulle ett introduktionspaket för nyanställda tas fram. Detta
har prioriterats ned med anledning av Covid-19.
De åtaganden som avdelningen för Regional utveckling har
avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet har fullföljts
enligt plan.

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

Uppföljning

Revidering av Regional kulturplan för Kronobergs
län

Under hösten 2019 och hela 2020 har kulturnämnden
arbetat med revidering inför ny kulturplaneperiod 2021–
2024. Revideringsprocessen har genomförts enligt plan,
men coronapandemin och dess omfattande konsekvenser
för kulturområdet skapade behov av ett förnyat
kunskapsläge som ska ligga till grund för strategiska och
långsiktiga kulturpolitiska prioriteringar i den kommande
kulturplanen. Kulturnämnden har justerat tidsplanen för
revideringsprocessen och regionfullmäktige har beslutat att
förlänga nuvarande kulturplan med ett år. Den
omvärldsbevakning och nulägesanalys som genomförs
inom det kulturpolitiska åtgärdspaket med anledning av
coronapandemin som kulturnämnden beslutat om utgör en
central del av revideringsprocessen. En särskild
kunskapsfördjupning har skett inom området barn och
unga,

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Lokalt anpassat mål

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

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Mål 2020

Antal inventerade konstverk

6 144

4 840

0

6 500

Handlingsplaner
Konsthandläggning

Kulturnämnd, Årsrapport

Kommentar

Uppföljning
Arbetet med inventering av regionens konstsamling är i
stort slutförd. 6144 verk har identifierats under
inventeringen. På grund av covid-19 har vissa
verksamheter under året avböjt besök från inventerare.
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Handlingsplaner

Uppföljning
Dessa verksamheter kommer inventeras så snart läget
tillåter. Det insamlade materialet har förts över till det nya
dataregistret.
Rutiner kring konsthandläggningen har tagit fram med syfte
att säkerställa ett hållbart arbetssätt och minska risken för
flyttad konst. Rutinerna styr inköp och registrering av
konstnärlig gestaltning, utformning av konstkollektion och
utplacering av konstnärlig gestaltning samt inventering.
Den kommunikationsplan som planerats genomföras under
året har skjutits framåt på grund av tidsbrist, och arbetet
med den kommer återupptas under 2021. Tills vidare har
punktinsatser gjorts för att avhjälpa de mest akuta
kommunikationsproblem som funnits. Bland annat har
sidan på intranätet för konsthantering uppdaterats med
mer och tydligare information, och Regionservice, Drift och
Flyttadministration har getts tydligare information om hur
de ska hantera konst kopplat till sina arbetsuppgifter.
I dagsläget har inget mer arbete inför byggnation av nytt
akutsjukhus gjorts, då projektet är i en så pass tidig fas.
Arbetet med konsten för nytt akutsjukhus återupptas efter
årsskiftet 20/21.

Ekonomi
Ekonomiskt har verksamheten löpt på och visar vid årets slut ett mindre överskott.
Verksamheten har en ekonomi i balans och anledningen till det är att man har ställt om och
arbetat aktivt med att stötta olika kulturverksamheter som beskrivits i tidigare avsnitt.
Budgeterade heltidstjänster inom kulturnämndens uppdrag var 4,5 under 2020. Man har under
2020 utökat tjänst inom konsthanteringen med 0,25 p.g.a. arbetet med konstinventeringen
samt byggprojekt.

En hållbar ekonomi i balans
Mätetal
Uppräkning av statliga
medel i nivå med regional
uppräkning

Utfall
2020

1,6 %

Utfall
2019

1,1 %

Handlingsplaner
Dialog med statlig nivå avseende utveckling av
kultursamverkansmodellen

Utfall
2018

1,55 %

Mål 2020

1,2 %

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

Uppföljning
Kultur- och idrottsområdet har drabbats hårt i pandemins
kölvatten och en stor del av dialogen med statlig nivå har
under året handlat om hur infrastrukturen för områdena
säkerställs. Läs mer under avsnittet Konsekvenser av
Covid-19.
Dialog har även förts med statlig nivå gällande
kultursamverkansmodellens utveckling på Folk och Kultur.
Kulturrådets styrelse har tagit fram nya prioriteringar vid
anslagsfördelning där interregionala samarbeten premieras
med anledning av den utveckling som sker i bland annat
Sydsverige. Årets samverkanskonferens har genomförts
digitalt och fokuserade på uppstart efter corona, samt på
behovet av att tydliggöra roller.
Dels mellan kommun, region och stat men även mellan
politikområden. Dialog med Sveriges kommuner och
regioner (SKR) har intensifierats med anledning av
pandemin och har genomförts varje vecka under våren och
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Handlingsplaner

Uppföljning
varannan vecka under hösten.

Uppdrag
Perspektiv

Uppdrag

Uppföljning

Processutveckling och
produktion

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

Uppdraget genomfördes inom ramen för revideringen av
den regionala kulturplanen i form av en
kunskapsfördjupning och återrapporterades till nämnden
i december.

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

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

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

Utfall jan-dec 2019

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

0,6

0,6

0

0

0

0

Utfallet avser kulturteamet. Trots Covid-19 har Regional utveckling en fortsatt låg
sjukfrånvaro. Stora möjligheter till hemarbete som minskat smittspridning och möjliggjort
fortsatt arbete vid lindriga symtom kan vara förklaringen.
Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd
Utfall jan-dec 2020

Utfall jan-dec 2019

Totalt

1 - 14 dgr

>14 dgr

Totalt

1 - 14 dgr

>14 dgr

0,8

0,8

0

0

0

0

Utfallet avser kulturteamet. Korttids- och långtidsfrånvaron har ökat något under 2020 jämfört
med 2019. Totalt har Regional utveckling en låg sjukfrånvaro jämfört med organisationen som
helhet. Snabb omställningsförmåga till hemarbete bedöms som en av de viktigaste orsakerna.
Överenskommen- och faktisk sysselsättningsgrad
Dec 2020

Dec 2019

Dec 2018

Över.
ssg

Fakt.
ssg

Över.
ssg

Fakt.
ssg

Över.
ssg

Fakt.
ssg

83

66

83,2

60,7

88,7

80,5

Utfallet avser kulturteamet. Skillnaden i överenskommen- och faktisk sysselsättningsgrad består
i lagstadgade ledigheter och övriga väl avvägda beviljade ledigheter.

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

Kulturnämnd, Årsrapport
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Driftsredovisning
Resultatuppföljning

Resultaträkning
exkl proj

Ackumulerat 2020

(tkr)

Utfall Ack

Budget Ack

Förvaltning

-5 515

Driftstöd o
utvecklingsmedel
Totalsumma

Rullande

Årsbudget

Differens

12 mån

2020

-5 287

-228

-5 515

-5 287

-58 625

-59 000

375

-58 625

-59 000

-64 140

-64 287

146

-64 140

-64 287

Förvaltningen genererar ett mindre överskott, så verksamheten har en ekonomi i balans.
Prognosen för 2021 är ett resultat på +/- 0.

Resultatuppföljning Kulturnämnd

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

Övrig information
Kulturnämndens årsrapport är en uppföljning av förvaltningens arbete. Mycket av
kulturnämndens verksamhet sker dock hos verksamheter med regionala driftsanslag. Denna
verksamhet följs upp årligen i samband med kulturnämndens sammanträde i juni och
tillkännages sedan fullmäktige.
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Riktlinje för deltagande på
distans på politiska
sammanträden
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Riktlinje
Giltig t.o.m: tillsvidare
Fastställd av: Organisationsutskottet § 41/2020

Riktlinje för deltagande på distans på politiska
sammanträden
1 Inledning

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § får ledamöter tjänstgöra på
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat om detta.
Utöver beslutet om tjänstgöring på distans så ska arbetsordningen reglera i vilken
utsträckning detta får ske (5 kap. 72 §). Fullmäktige ska besluta i vilken
utsträckning ledamöter får tjänstgöra på en nämnds sammanträden på distans (6
kap. 24 §). I arbetsordningar och reglemente för Region Kronoberg regleras
tjänstgöring på distans för regionfullmäktige, styrelse, nämnder, utskott och
beredningar.
Ledamot som inte kan delta fysiskt vid ett sammanträde får delta i sammanträde med xx på
distans. Deltagandet ska ske genom ljud och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på lika villkor. En ledamot som deltar
på distans ska anses vara närvarande.
Riktlinje för deltagande på distans på politiska sammanträden gäller för
regionfullmäktige, styrelse, nämnder, utskott och beredningar.

2 Tjänstgöring på distans

Det är ordförande som avgör om tjänstgöring kan ske på distans på ett
sammanträde. Tjänstgöring ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor. Det innebär att en tjänstgörande ledamot/ersättare som deltar på distans
ska kunna se och höra övriga som tjänstgör på distans samt de som tjänstgör
fysiskt på sammanträdet. De tjänstgörande behöver däremot inte se och höra
övriga deltagare hela tiden, men ledamöter/ersättare som tjänstgör på distans ska
alltid kunna se de som deltar fysiskt på mötet samt den som har ordet.
Om bild och/eller mikrofon inte fungerar kan den tjänstgörande
ledamoten/ersättaren inte anses närvarande. Om uppkopplingen bryts mer
varaktigt ska den tjänstgörande ledamoten/ersättaren anses frånvarande och i
förekommande fall ska ersättare gå in. Om flertalet tjänstgörande
ledamöter/ersättare tappar uppkoppling ska sammanträdet ajourneras tills
problemet är åtgärdat.
Tjänstgöring via telefon inte möjligt.

3 Sammanträdeslokalen

Bestämmelserna om tjänstgöring på distans förutsätter att ett fysiskt sammanträde
äger rum. Under öppna sammanträden ska ordföranden eller den som leder
sammanträdet finnas på den fysiska plats där sammanträdet enligt kallelsen äger
rum. Utöver det ska nämndsekreterare närvara på plats i sammanträdeslokalen
under sammanträden som är öppna för allmänheten. Kommunallagens
bestämmelser och beslutet i regionfullmäktige riktar sig till ledamöter och
ersättare och deras möjlighet att tjänstgöra på distans. Det är således inte möjligt
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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för ordförande att tjänstgöra på distans. Om ordförande inte kan närvara fysiskt
på sammanträdet så träder vice ordförande in i dennes ställe.
På övriga sammanträden och beredningar bör ordförande och nämndsekreteraren
närvara på den fysiska plats där sammanträdet enligt kallelsen äger rum.

4 Rutiner under sammanträdet

Den tjänstgörandes kamera ska vara på och mikrofonen ska vara avstängd tills
denne får ordet. Ersättares kamera ska endast vara på när denne får ordet.
Ledamot/ersättare på distans som vill ha ordet skriver det i chatten alternativt
"räcker upp handen". Mikrofonen aktiveras först när denne har fått ordet.
Chatten ska inte användas för "interna diskussioner".
Upprop genomförs som vanligt och ordinarie inkallelseordning gäller för
ersättare. Under uppropet ska den tjänstgörande ledamoten/ersättaren ha
kameran på och aktivera mikrofonen.
Vid beslut på sammanträdet är det viktigt att försäkra sig om att samtliga
tjänstgörande ledamöter/ersättare ges möjlighet att framföra eventuella yrkanden
och reservationer. Det är ordförandes ansvar att försäkra sig om att alla har
möjlighet att göra sin röst hörd.

5 Votering med tjänstgörande på distans

Votering sker om det begärs av en tjänstgörande ledamot/ersättare. Votering sker
genom upprop. När den tjänstgörande ledamoten röstar ska denne höras och
synas i bild. Om uppkopplingen tillfälligt bryts eller den förtroendevalda inte är
tillgänglig anses denne frånvarande. I förekommande fall får ersättare kallas in.
Vid slutna omröstningar är det med den teknik som regionen har idag inte
möjlighet att tjänstgöra på distans.

6 Ärenden med sekretess

Sekretessärenden kan hanteras i regionens mötesverktyg NetPublicator. Vid
handläggning av ärenden innehållande sekretess ska de lokaler som de
tjänstgörande ledamöterna/ersättarna på distans sitter i vara utformade så att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Om det inte kan
garanteras bör ordföranden inte tillåta distansdeltagande. Om frågan uppstår
under sammanträdet återstår för ordföranden att kalla in en ersättare att tjänstgöra
istället för den distansdeltagande tjänstgörande ledamoten/ersättaren.
Om tjänstepersoner för vilka ärendet är sekretess eller om andra externa deltagare
har bjudits in till sammanträdet via Netpublicator måste ordförande och
sekreterare säkerställa att dessa inte längre är anslutna till sammanträdet när
ärenden avseende sekretess hanteras.

7 Tekniska förutsättningar

Region Kronoberg använder sig av mötesverktyget Netpublicator. Sammanträden
med deltagare på distans sker via Netpublicators videofunktion.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Under regionfullmäktiges sammanträde kan annat videoverktyg användas om det
enligt presidiet anses nödvändigt för att genomföra sammanträdet. Andra
videoverktyg än netpublicator är inte möjligt på regionfullmäktige om ärenden
med sekretess ska hanteras.
Samtliga ledamöter/ersättare som avser delta på distans i sammanträdet har ett
ansvar att ha en välfungerande internetuppkoppling, kamera och mikrofon, samt
att löpande testa sin utrustning. Om ledamoten/ersättaren ska delta på distans i
ett sammanträde på en enhet eller en internetuppkoppling som denne tidigare inte
har använt för videosammanträde i Netpublicator är det den enskildes ansvar att
testa nätverket före sammanträdet för att minimera risken för problem i form av
exempelvis blockerande brandväggar. Kansliet kan vara behjälplig vid test av
nätverk och utrustning.

8 Kvittning

Om sammanträdet inte är möjligt att genomföra med deltagare på distans på
grund av tekniska eller nätverksrelaterade problem kan partierna besluta att
sammanträdet genomförs genom så kallat kvittningsförfarande. Åtgärden innebär
att antalet närvarande minskas på ett likformigt sätt med ambitionen att spegla
valresultatet i mandatfördelningen.
Vilka ledamöter ett parti väljer att kvitta bort för att komma ner till det
överenskomna antalet ledamöter för partiet avgörs av respektive parti.
Det måste dock finnas tillräckligt många närvarande vid ett sammanträde för att
beslutsförhet ska uppnås. Kommunallagen kräver att antalet tjänstgörande uppgår
till mer än hälften av ett fulltaligt fullmäktige/en fulltalig nämnd.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2021-01-11

Sida 3 av 3

