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Sammanträdesdatum

2017-06-07
Kulturnämnden
Tid och plats

09.00-16.00, Virserums konsthall

Beslutande

Ingegerd Petersson (C), tillförordnad ordförande
Eddie Forsman (M)
Johan P Hammarstedt (MP)
Anders Svensson (V)

Tjänstemän

Gull-Britt Johansson
Maria Agestam
Görel Abramsson
Moa Ericson
Övriga

Barbro Wenden § 20
Carolina Jonsson § 20
Anna Carin Pålsson § 24
Peter Högberg (S) § 25
Åke Nilsson (KD) § 25

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

18-38

Moa Ericson
Ordförande
Ingegerd Petersson (C)
Justerare
Anders Svensson (V)

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

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2017-06-07

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tidigast tas ned

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

Underskrift
Moa Ericson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden

§ 18
Godkännande av föredragningslistan
Kulturnämnden godkänner upprättad föredragningslista.

§ 19
Val av justerare
Kulturnämnden utser Anders Svensson (V) att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

§ 20
Information om Virserums konsthall
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Barbro Wenden, ansvarig för ekonomi, personal och café, och Carolina
Jonsson, utställningsproducent, informerar kort om konsthallens bakgrund
och den ideella förening som driver verksamheten.
Verksamheten har fyra utgångspunkter: underifrånperspektiv, landsbygden,
traditionen inom möbelindustrin och ekomuseum – ungdomar. Fyra olika
typer av utställningar visas på konsthallen; tematiska utställningar kring
aktuella frågor, insamlingsutställningar som beskriver ”läget”, utställningar
med lokal/regional förankring samt blandade utställningar – något för alla.
Vidare redovisar Barbro Wenden även föreningens ekonomi samt de
utvecklingsmöjligheter som finns för föreningen och konsthallen framöver.

§ 21
Information från möte med Sydostkultur och
Regionsamverkan Sydsverige den 25 april 2017
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Blekinge, Halland,
Kronoberg, Jönköping, Skåne och Kalmar län som inleddes för cirka fem år
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sedan. Syfte med samverkan på kulturområdet är att främja samarbete
mellan regionala kulturverksamheter och utgöra en gemensam arena för
dialog med den nationella nivån. Maria Agestam, områdesansvarig kultur,
redogör för möte med Sydostkultur och Regionsamverkan Sydsverige som
genomfördes den 25 april.

§ 22
Beslutade kulturprojektmedel
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Maria Agestam redogör för beslutade kulturprojektmedel samt inkomna
ansökningar. Nämnden diskuterar de förutsättningar som ligger till grund för
beviljande av projektmedel.

§ 23
Rapport från kommundialoger och öppna dialoger
kring Kulturplanen
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Respektive ledamot redogör kort för tre punkter och reflektioner kring de
kommundialoger som genomförts samt de öppna dialoger som genomförts
kring Kulturplanen. Även Gull-Britt Johansson, bildningschef, och Maria
Agestam ger sina synpunkter på genomförda dialoger.

§ 24
Information om regional utvecklingsstrategi – tidplan
och process
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
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Bakgrund
Anna Carin Pålsson, processledare för arbetet med RUSen, informerar
kulturnämnden om tidplan och process för arbetet med den regionala
utvecklingsstrategin, RUSen.

§ 25
Information om länsmusiken – ekonomi, verksamhet
och ledning
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Peter Högberg (S), ordförande länsmusiken, och Åke Nilsson (KD), vice
ordförande länsmusiken, redogör för länsmusikens verksamhet och
situationen gällande ekonomi och rekrytering av ny chef.

§ 26
Överläggningar kulturdepartementet och SKL
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Johan P Hammarstedt (MP) redogör för de överläggningar med
kulturdepartementet och SKL som genomfördes 17-18 maj där man bland
annat diskuterade kultursamverkansmodellen och departementets
ändringsförslag gällande denna.

§ 27
Rapport – fördelning av anslag till studieförbunden
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Gull-Britt Johansson redogör för rapporten om anslag till studieförbunden.
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§ 28
Rapport från verksamhetsdialoger
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ingegerd Petersson (C) och Johan P Hammarstedt (MP) delger synpunkter på
de verksamhetsdialoger som genomförts där man diskuterat verksamhetens
måluppfyllelse, ekonomi och utvecklingsmöjligheter framöver. Vikten av att
verksamheterna arbetar och bedriver verksamhet i hela länet lyfts särskilt.

§ 29
Kulturresor med KLT
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Gull-Britt Johansson delger en lägesbild av situationen gällande kulturresor i
länet. Nytt avtal för skolskjutsar gäller från slutet av augusti, detta avtal blir
utgångspunkten även för kulturresor.
Eddie Forsman (M) tar upp frågan på KLTs kommande styrelsemöte.

§ 30
Fortsatta arbetet kring glasrikesuppdraget
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Maria Agestam redogör för det fortsatta arbetet kring glasrikesuppdraget.
Inledningsvis ges en sammanfattning av uppdragets utformning och
bakgrund till bildandet av Swedish Glass Net, ett nätverk bestående av
verksamheter med intresse i glasriket, med syfte att säkra och tillgängliggöra
glasarkiv och samlingar så att de utgör en resurs för besöksnäring, forskning
och utveckling i Glasriket och nationellt.
Vidare informeras nämnden om nätverkets kommande utmaningar och
strategiska aktiviteter framöver.
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§ 31
Kulturstipendier 2017
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Kulturnämndens kulturstipendium kan delas ut som arbetsstipendium eller
belöningsstipendium. Ansökan/förslag ska lämnas in senast den 15 augusti.
Arbetsstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som är
uppvuxen, bosatt eller verksam inom Kalmar län. Arbetsstipendium kan
utdelas som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för länets
kulturliv eller som stöd till utbildning och forskning.
Belöningsstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som är
uppvuxen, bosatt eller verksam inom Kalmar län. Stipendiet delas ut som
uppskattning av värdefulla insatser som har eller har haft stor betydelse för
länets kulturliv.
Kulturstipendierna delas ut i samband med landstingsfullmäktiges
sammanträde i november.

§ 32

Diarienummer KN170042

Riktlinje för kulturprojektmedel – förlängning samt
delegation av beslut kring kulturprojektmedel
Beslut
1. Riktlinjen för kulturprojektmedel, beslutad den 26 februari 2016, ska
fortsätta att gälla till dess att ny kulturplan för Kalmar län antas av
landstingsfullmäktige.
2. Kulturnämnden delegerar till förvaltningschefen på bildnings- och
kulturförvaltningen att tills vidare besluta om fördelning av
kulturprojektmedel. Förvaltningschefen får vidaredelegera besluten.
3. Förvaltningschefen på bildning och kulturförvaltningen får i uppdrag att
förenkla rutiner och information kring ansökningsförfarandet för
kulturprojektmedel, i syfte att förenkla hanteringen för sökande för att
stimulera fler aktörer i hela Kalmar län att söka medel.
Bakgrund
Kulturnämnden har fört diskussioner kring kulturprojektmedel. Nämnden ser
ett behov av att förenkla rutiner och information för sökande samt förtydliga
rutiner för ansökan, beslutsordning och utbetalningar. Nämnden har uttryckt
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önskemål om att fler ska kunna komma ifråga och söka kulturprojektmedel
och att processen därvid måste förenklas betydligt.
I avvaktan på att ny kulturplan ska antas 2018 föreslås att beslutad riktlinjer
ska fortsätta att gälla.
Överläggning
Ingegerd Petersson (C) föreslår att kulturnämnden ska besluta enligt följande
ändringsförslag:
Under sista beslutspunkten, i sista meningen stryks ”och samtidigt förtydliga
de intentioner nämnden redovisat” och ersätts med ”för att stimulera fler
aktörer i hela Kalmar län att söka medel”.
Kulturnämnden beslutar enhälligt enligt Ingegerd Peterssons
ändringsförslag.
Handling
Riktlinjer för kulturprojektmedel 2016-2017

§ 33

Diarienummer KN170005

Budget 2017 – justering
Beslut
Kulturnämnden antar justerad budget enligt redovisat förslag och fastställer
fördelning av regionala och statliga medel.
Bakgrund
Kulturnämnden antog budget 2017 vid nämndens sammanträde den 10
februari. Då saknades förutsättningarna för beslut när det gäller
verksamheter i samverkan inom Sydostkultur; Reaktor Sydost och Dans i
Sydost. Överenskommelse har nu träffats inom Sydostkultur och budget har
justerats efter beslut om uppräkning med 2,4 procent.
Byteatern flyttar till tillfälliga lokaler sommaren 2017. Om- och
tillbyggnation startar hösten 2017 och återflytt beräknas till början av 2019.
Omflyttning och förberedelse av nytt uppdrag innebär ökade kostnader och
anslaget utökas därför med 500 000 kr, vilket ryms inom nämndens ram.
Handling
Budget 2017.
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§ 34

Diarienummer KN170014

Yttrande över promemorian Kulturverksamhet för ett
Sverige som håller ihop – framtida inriktning och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen
Beslut
1. Kulturnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på remissen
Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen, Ds 2017:8 och
överlämnar yttrandet till landstingsstyrelsens beredning av ärendet.
2. Kulturnämnden föreslår att landstingsstyrelsen ska anta kulturnämndens
yttrande som sitt och överlämna det till kulturdepartementet.
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län har beretts möjlighet att yttra sig över
Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen, Ds 2017:8.
Kultursamverkansmodellen infördes 2011 som en ny modell för fördelning
av statliga medel till regional kulturverksamhet. Syftet har varit att öka det
regionala inflytandet samtidigt som ansvars- och rollfördelning mellan
nationell, regional och lokal nivå.
I Promemorian lämnas förslag och bedömningar om den framtida
inriktningen och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen.
Utgångspunkten är att minska skillnader i tillgång till kultur i hela landet
samtidigt som utrymme ges för regionala variationer och prioriteringar.
Handlingar
1. Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen.
2. Yttrande över Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop.

§ 35

Diarienummer KN160132

Anslag till Kalmar konstmuseum för konstfrämjande
insatser
Beslut
1. Kulturnämnden beslutar att anslå 30 000 kr för 2017 för konstfrämjande
insatser till stöd för Sverige Konstföreningar, Kalmar län. Medlen riktas
till konstkonsulenten vid Kalmar Konstmuseum och avser utbildning och
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främjandeinsatser till stöd för föreningarna. Kostnaden tas ur medel till
nämndens förfogande.
2. Kulturnämnden besvarar ansökan från Sveriges konstföreningar i Kalmar
län med att konstkonsulenten vid Kalmar Konstmuseum hanterar dessa
frågor. Ansökan överlämnas till konstkonsulenten.
Bakgrund
Sveriges Konstföreningar i Kalmar län har inkommit med en ansökan om
verksamhetsbidrag på 60 000 kr för att täcka kostnader för studiedagar samt
styrelse och förbundsträffar. I länet finns 26 konstföreningar med 5670
medlemmar. Det finns idag lokalföreningar i 11 av länets kommuner.
Kulturnämnden anser att det är angeläget att föreningarna ges stöd till
utbildningsinsatser. Efter dialog med konstkonsulenten och företrädare för
Sveriges konstföreningar i Kalmar län anser kulturnämnden att stödet på
bästa sätt kanaliseras genom konstkonsulentens insatser. Mot bakgrund av
ovanstående föreslås att konstkonsulenten får uppdraget att hantera avsatta
medel till stöd för konstföreningarna.
Handling
Ansökan om regionalt anslag för regionala kulturorganisationer, 2017 från
Sveriges Konstföreningar Kalmar län.

§ 36
Riktlinjer för komplettering av Kulturplanen 2015-2017
för framställan till Statens Kulturråd
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen kring riktlinjer för komplettering av
Kulturplanen 2015-2017 för framställan till Statens Kulturråd.

§ 37
Delegationsärenden
- Beslut angående kulturprojektmedel.
- Fördelning av anslag till studieförbunden.
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§ 38
Anmälningsärenden
- Skrivelse angående Länsmusiken, diarienummer KN170035.
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