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Sammanträdesdatum

2019-02-12
Regionala utvecklingsnämnden

Tid och plats

14:00, Utflykten, Strömgatan, Kalmar

Beslutande

Karin Helmersson (C), ordförande
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande
Malin Anell (S)
Saad Benatallah (S)
Åke Berg (M)
Michael Erlandsson (SD)
Roger Gustavsson (C)
Peter Wretlund (S)
Anders Andersson (KD), ersätter Åke Nilsson (KD)
Mathias Karlsson, (L), ersätter Johanna Wychman (L)
Ingegerd Petersson (C), ersätter Leila Bajraktarevic (S)
Närvarande ersättare

Janita Kirchberg (SD)

Tjänstepersoner

Helena Nilsson
Görel Abramsson
Sofia Moestedt
Camilla Håkansson
Ulrika Cederholm
Justering

Sker digitalt.

Sekreterare

Paragrafer
Ulrika Cederholm

Ordförande

Karin Helmersson (C)
Justerare

Malin Anell (S)
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§ 41
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan.

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Region Kalmar län

regionkalmar.se

region@regionkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
391 26 Kalmar

0480-810 00 vx

833-3007
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§ 42
Val av justerare
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Malin Anell (S) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Region Kalmar län

regionkalmar.se

region@regionkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
391 26 Kalmar

0480-810 00 vx

833-3007
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§ 43

Diarienummer RUN‘ ’2019/327

Kulturbudget 2019 – fördelning av regionala och
statliga medel inom regionala kulturverksamheter samt
organisationsbidrag
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer kulturbudget och fördelning av
regionala och statliga medel inom regional kulturverksamhet. En
förutsättning för anslaget är att upprättade överenskommelser fullföljs i
enlighet med kulturplanen. Anslaget kan reduceras om överenskommelsen
inte hålls. Vid behov kan tätare uppföljningar göras.
Regionala utvecklingsnämnden återkommer med utredningsuppdrag till
regionala utvecklingsförvaltningen, för att se över villkor och prioriteringar
inför kulturbudget 2020.
Protokollsanteckning
Michael Erlandsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning.
Protokollsanteckningen är även undertecknad av ersättaren Janita Kirchberg
(SD).
”Sverigedemokraternas grundläggande inställning är att offentligt kulturstöd
primärt ska gå till att bevara och utveckla det svenska kulturarvet och att
offentligstödd kultur inte ska vara tummelplats för diverse politiska
ideologier. Därför vill vi upprätta en ny kulturplan för Region Kalmar län,
med fokus på det svenska kulturarvet. Vi anser också, där det är tillämpligt,
att ett rimligt antal besökare i förhållande till omsättningen ska vara ett krav
för att kulturinstitutioner ska erhålla offentligt stöd.
Regionens svåra finansiella situation gör det än mer påkallat att avgränsa det
regionala kulturstödet till det som borde vara kärnuppdraget. Vi hade därför
hellre, i linje med prioriteringarna i vårt budgetförslag för Region Kalmar
län, minskat ramen för de regionala kulturbidragen med 15,5 mnkr till
förmån för ökade satsningar på arbetsmiljö och löner för
sjukvårdspersonalen.
Eftersom ramen för kulturverksamheten redan är beslutad begränsar detta de
förändringar som Sverigedemokraterna kan yrka på i den föreslagna
kulturbudgeten, vilket är anledningen till att vi endast föreslår att 2 mnkr
omfördelas från Byteaterns regionala anslag.”
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E-post

Organisationsnr

Region Kalmar län

regionkalmar.se
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Box 601
391 26 Kalmar
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833-3007

ProSale Signing Referensnummer:
668999
4

Region Kalmar län

Datum

Sida

2019-02-12

2 (2)

Bakgrund
Görel Abramsson föredrar förslaget till fördelning av regionala och statliga
medel inom regionala kulturverksamheter samt organisationsbidrag.
Regionala utvecklingsnämndens beslut och fördelning av medel bygger på
en samlad pott av statliga och regionala medel.
Det regionala anslaget är uppräknat med 2,8 % till 47 253 000 kr.
Det statliga anslaget är uppräknat med 1 % till 32 078 000. Av det statliga
anslaget ska:


950 000 kr riktas särskilt som en tillfällig förstärkning i syfte att öka
utbudet och tillgängligheten till folkbibliotekens verksamhet i hela länet.



Kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet redovisas separat
lika tidigare år. Det ska ske av verksamheter som främjar utveckling,
förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.



150 000 kr disponeras för dansfrämjande verksamhet inom Byteatern.
Detta anslag gick tidigare via Region Blekinge till Dans i sydost.



350 000 kr fördelas inom kultursamverkansmodellen till Virserums
konsthall. Konsthallen har tidigare erhållit statligt utställningsbidrag i
motsvarande nivå.



Det statliga anslaget till Filmregion sydost räknas upp med 1 %.

Den sammantagna generella uppräkningen av kulturanslaget till de regionala
kulturverksamheterna blir 2 procent.
Överläggning
Michael Erlandsson (SD) föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar:
Att två miljoner kr av Byteaterns regionala medel omfördelas till
hembygdsrörelsen.
Peter Wretlund (S), Pär-Gustav Johansson (M), Ingegerd Petersson (C),
Mathias Karlsson (L), Anders Andersson (KD) och Saad Benatallah (S)
föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska bifalla redovisat förslag till
kulturbudget och fördelning av regionala kulturmedel 2019.
Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt redovisat förslag till
kulturbudget och fördelning av regionala kulturmedel 2019 eller Michael
Erlandssons (SD) förslag. Hon finner regionala utvecklingsnämnden bifaller
redovisat förslag till kulturbudget och fördelning av regionala kulturmedel
2019.
Handlingar
Fördelning av regionala kulturmedel 2019

Protokollsutdrag till: Respektive organisation
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Namn

Malin Anell

Titel, Organisation

justerare, Region Kalmar län

Datum & Tid

2019-02-20 13:32:00 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46704361211)

Identifikations-id
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Namn

Ulrika Cederholm

Titel, Organisation

sekreterare, Region Kalmar län

Datum & Tid

2019-02-20 13:32:33 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46706448362)

Identifikations-id
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