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Sammanträdesdatum

2018-12-20
Kulturnämnden
Tid och plats

09.30-15.00 Kalmar läns museum

Beslutande

Maria Ixcot Nilsson (S) ordförande
Ingegerd Petersson (C)
Eddie Forsman (M)
Anders Svensson (V)

Tjänstepersoner

Gull-Britt Johansson
Görel Abramsson
Gulistan Ucar
Justeringens datum

Justering sker digitalt.

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Gulistan Ucar

57-71

Maria Ixcot Nilsson (S)

Anders Svensson (V)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-20

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet finns tillgängligt i landstingets diarium och på hemsidan regionkalmar.se

Justerandes sign

Datum då anslaget tidigast tas ned

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-20
Kulturnämnden

§ 57
Godkännande av föredragningslistan
Kulturnämnden godkänner upprättad föredragningslista.

§ 58
Val av justerare
Kulturnämnden utser Anders Svensson (V) att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

§ 59
Presentation av Kalmar läns museum
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Örjan Molander, museichef, gjorde en beskrivning av muséets historia från
starten år 1871. Idag är Kalmar läns museum det nästa största länsmuséet i
Sverige. Under åren som kulturnämnden har verkat har muséet haft 450 000
besökare. Idag har man mer verksamheter ute i länet, vilket är en av de
frågor som kulturnämnden särskilt har poängterat. Samarbetet med
hembygdsförbundet har stärkts, hållbarhetsfrågorna har fått högre prioritet
och de internationella kontakterna har utvecklats. Styrelsen har beslutat om
en strategi 2019-2022 med visionen ”Kulturarv i vardagen - berikar och
berör”.

§ 60
Beslutade kulturprojektmedel
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Görel Abramsson redogör för beslutade kulturprojektmedel och inkomna
ansökningar.
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§ 61
Regionsamverkan Sydsverige och Sydostkultur
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Görel Abramsson rapporterar från mötet med Regionsamverkan Sydsverige.
Gull-Britt Johansson rapporterar från mötet med Sydostkultur och
uppföljning av Dans i Sydost och Filmregion Sydost. En ny avsiktsförklaring
för Sydostkultur har tagits fram. Den kommer att behandlas av regionala
utvecklingsnämnden den 18 januari.

§ 62
Rapport från höstens kommundialog
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Gull-Britt Johansson rapporterar från höstens kommundialog med politiker
och tjänstepersoner samt representanter för kulturverksamheter och
studieförbund. Den nya kulturplanen och kultur- och fritidsmedelsrapporten
presenterades. Mötet fick också en presentation av de nya förutsättningarna i
Region Kalmar län.

§ 63
Rapport från höstens verksamhetsdialoger
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Görel Abramsson redogör för höstens verksamhetsdialoger med regionala
kulturverksamheter.
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§ 64
Presentation av litteratursatsningens förstudie
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Erica Månsson, projektledare för litteratursatsningens förstudie, gör en
avstämning av vad som hittills tagits fram i förstudien. Färdigt material
kommer att presenteras den 1 mars.

§ 65
Presentation av Kultur- och fritidsmedelsrapporten
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Görel Abramsson presenterar statistik när det gäller användning av kulturoch fritidsmedel under år 2017.

§ 66
Kulturresor med KLT
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Gull-Britt Johansson presenterar verksamheternas synpunkter när det gäller
nytt avtal om kulturresor. Hanteringen har blivit enklare för
kulturverksamheterna, däremot ses ingen allmän ökning av antalet resor. Det
stora antalet resor under hösten kan knytas till Da Vinci-utställningen på
Kalmar slott.
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§ 67

Diarienummer KN180075

Överenskommelser mellan Landstinget i Kalmar
län/Region Kalmar län och kulturverksamheter som
uppbär regionalt stöd
Beslut
1. Kulturnämnden säger upp överenskommelsen för Dans i Sydost och
tecknar överenskommelse om dansutveckling i Kalmar län med Byteatern.
2. Kulturnämnden antar överenskommelser med Kalmar Konstmuseum och
Designarkivet, Kalmar läns arkivförbund, Kalmar läns museum, Kalmar läns
musikstiftelse, Byteatern, The Glass Factory, Virserums konsthall,
Rockarkivet och Capellagården.
Kulturnämndens ordförande får i uppdrag att underteckna
överenskommelserna.
Bakgrund
”Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022” antogs av fullmäktige i maj
2019. Nya överenskommelser tecknas för att tydliggöra varje verksamhets
ansvar och roll för att nå målen i den nya kulturplanen. I september antog
kulturnämnden en generell överenskommelse för verksamheter som uppbär
regionalt stöd. Med utgångspunkt från kulturnämndens beslut har
överenskommelser tagits fram med respektive verksamhet. De
överenskommelser som nu är klara antas av kulturnämnden. Resterande
kommer att föreläggas regionala utvecklingsnämnden för beslut.
Landstinget i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Blekinge
samarbetar inom kulturområdet inom Sydostkultur. Sedan 2007 har de tre
regionerna haft en gemensam dansfrämjande verksamhet i Dans i Sydost.
Sydostkultur har gett tjänstepersonerna i uppdrag att se över organiseringen
och integrera Dans i Sydost i Byteatern Kalmar Länsteater samt
Regionteatern Blekinge Kronoberg. Byteatern Kalmar Länsteater får därför
ett tilläggsuppdrag att arbeta dansfrämjande i Kalmar län. Genom det
förändrade huvudmannaskapet för dansutvecklingen föreslås
överenskommelsen om dans i Sydost att sägas upp.
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§ 68

Diarienummer KN2018/94

Fördelning av regionala medel 2019 till regionala
kulturverksamheter, studieförbund,
ungdomsorganisationer och idrott
Beslut
1. Kulturnämnden beslutar enligt förslag till fördelning av regionala medel
2019 med hälften av årsbeloppet 2018.
2. Slutlig fördelning av medel 2019 beslutas av Regionala
utvecklingsnämnden och utgår ifrån en samlad pott med regionalt och statligt
anslag.
Bakgrund
Kulturnämnden följer tidigare beslutad princip att första fördelning av
regionala medel görs med hälften av det regionala anslaget föregående år.
Besked om statligt anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen väntas
i slutet av januari 2019. Slutlig fördelningen av kulturanslag beslutas av den
Regionala Utvecklingsnämnden. Fördelningen görs utifrån en samlad pott av
statligt anslag samt resterande regionala medel inklusive uppräkning.
Regionala utvecklingsnämnden fördelar också resterande regionala medel
för organisationsstöd till studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott.

§ 69

Diarienummer KN2018/95

Verksamhetsberättelse 2018 för kulturnämnden
Beslut
Kulturnämnden fastställer verksamhetsberättelse för 2018 och överlämnar
till regionala utvecklingsnämnden och regionfullmäktige.
Bakgrund
Kulturnämnden lämnar verksamhetsberättelse över nämndens arbete 2018.
Ekonomiska redovisning lämnas i Bildnings- och kulturförvaltningens
verksamhetsberättelse.
Nämnden kompletterar berättelsen med en beskrivning av framtida
utmaningar med utgångpunkt från ”Kultur att växa i – kulturplan Kalmar län
2022” som antogs av landstingsfullmäktige i maj 2019.
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§ 70

Diarienummer KN2018/96

Kultur- och fritidsmedelsrapport
Beslut
Kulturnämnden antar kultur- och fritidsmedelsrapport för 2017.
Bakgrund
Användningen av kultur- och fritidsmedel har redovisats vartannat år. Det är
en rapport över offentliga medel för kultur och fritid, skolkultur samt
jämställdhet inom kulturområdet i Kalmar län. Rapporten ger en översiktlig
bild av statens och regionens bidragsgivning till kultur och en mer detaljerad
bild över hur kultur- och fritidsmedel fördelas i kommunerna under 2017.
Rapporten är ett kunskaps- och planeringsunderlag som ska ge
förutsättningar för strategisk planering för att utveckla och tillgängliggöra
kultur- och fritidsverksamhet i Kalmar län.

§ 71
Delegationsärende
- Kulturprojektmedel och projektmedel Stärkta bibliotek
---------------------------------------

Mötet avslutas med att ordförande tackar för gott samarbete under de tre åren
som kulturnämnden verkat. Det har varit en fördelaktig tid att verka i och
kulturnämnden har kunnat göra stor nytta. Ett särskilt tack riktas till
tjänstepersoner för gott stöd. Vice ordförande tackar ordförande för ett gott
samarbete och ett tryggt ledarskap.
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