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Sammanträdesdatum

2018-02-16
Kulturnämnden
Tid och plats

10.00–16.00, Västerviks museum

Beslutande

Maria Ixcot Nilsson (S), ordförande
Eddie Forsman (M)
Johan P Hammarstedt (MP)
Anders Svensson (V)

Tjänstepersoner

Gull-Britt Johansson, bildningschef
Görel Abramsson, kulturutvecklare
Moa Rosholm, sekreterare
Justeringens datum

Justering sker digitalt senast den 2 mars 2018.

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

1-14

Moa Rosholm
Ordförande
Maria Ixcot Nilsson (S)
Justerare
Anders Svensson (V)

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

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-16

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet finns tillgängligt i landstingets diarium samt på hemsida ltkalmar.se

Justerandes sign

Datum då anslaget tidigast tas ned

Utdragsbestyrkande
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§1
Godkännande av föredragningslistan
Kulturnämnden godkänner upprättad föredragningslista med följande
kompletteringar:
- Remissmaterial om kulturplanen.
- Satsningar i Västerviks kommun.
- Information om presidiemöten med Kalmar läns museum och Kalmar
länsmusik.
- Anmälningsärende: skrivelse från Virserums konsthall, diarienummer
KN170070.

§2
Val av justerare
Kulturnämnden utser Anders Svensson (V) att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.
Justering sker digitalt senast den 2 mars 2018.

§3
Beslutade kulturprojektmedel
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Görel Abramsson, kulturutvecklare, redogör för beslutade
kulturprojektmedel.

§4
Regionsamverkan Sydsverige och Sydostkultur den 20
februari 2018
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
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Bakgrund
Regionsamverkan Sydsverige och Sydostkultur ska genomföra ett möte i
Varberg den 20 februari 2018. Syftet är att hålla ett gemensamt samtal kring
positionspapperet Ett enat Sverige skapar ett starkt kultursverige samt att
diskutera med representanter från Kulturutskottet som bjudits in.
Nämnden önskar att Gull-Britt Johansson, bildningschef, Johan P
Hammarstedt (MP) och Eddie Forsman (M) som ska delta på mötet särskilt
tar upp frågan om samverkansmodellen med representanter från utskottet.

§5

Diarienummer [Ärendenr]

Redovisning av projektmedel för utbildningsdag
Rookiefestivalen
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
På sammanträdet den 22 september 2017 beviljade kulturnämnden 55 000
kronor till genomförande av en utbildningsdag i samband med
Rookiefestivalen. Gull-Britt Johanson redogör för den skriftliga redovisning
som Teodor Kulling och Johan Lennartsson, ansvariga för Rookiefestivalen,
lämnat in. Dock saknas en fullständig ekonomisk redovisning men den
skickas till nämnden via mail när den lämnats in till kansliet.

§6
Rapport från Folk och Kultur
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Den 7-10 februari 2018 genomfördes det kulturpolitisk konventet Folk och
Kultur i Eskilstuna. Syftet var att främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i
hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra
sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det
breda kultursamtalet inom alla politikerområden.
Görel Abramsson och Gull-Britt Johansson, som deltog på konventet,
informerar om den gemensamma mässmonter där flera kulturorganisationer
från hela länet fanns representerade och visade upp sina verksamheter.
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§7
Remissmaterial om kulturplanen
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Kulturnämnden har tidigare fattat beslut om att remissunderlag för ny
kulturplan ska skickas ut till berörda parter för remiss i januari 2018 med
senaste svarsdag 31 mars. Förslag till ny kulturplan behandlas av
kulturnämnden den 4 maj och antas av landstingsfullmäktige den 30 maj.
Görel Abramsson redogör för arbetet med de remissunderlag som skickats in
och nämnden diskuterar innehåll och upplägg av kulturplanen.

§8
Satsningar i Västerviks kommun
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Maria Rudbo, kulturchef i Västerviks kommun, informerar om de
kulturverksamheter och aktiviteter som planeras i kommunen under 2018.
Bland annat hålls integrationsfrämjande aktiviteter, prova på-verksamheten
Kulturdusch och aktiviteter för sportlovslediga barn och ungdomar.
Kommunen har fokus på biblioteksutveckling, ett nytt kulturmiljöprogram
och en kommande föreningsgala för att lyfta föreningslivet.
Västerviks museum och kommunen driver tillsammans projektet
Bronsålderskust med fokus på att göra några av de 10 000 registrerade
fornlämningar som finns i kommunen till ett samlat besöksmål. Veronika
Palm, biträdande museichef och antikvarie på Västerviks museum, berättar
om projektets upplägg och planeringen framåt.

§9
Presidiemöten med Kalmar läns museum och
Länsmusiken
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
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Bakgrund
Kulturnämndens presidium hade den 15 februari 2018 ett avstämningsmöte
med Kalmar län museum respektive Länsmusiken för att diskutera
verksamheten och det regionala uppdraget.

§ 10

Diarienummer 180113

Verksamhetsberättelse 2017 för kulturnämnden
Beslut
Kulturnämnden fastställer verksamhetsberättelse för 2017 och överlämnar
den till landstingsfullmäktige.
Bakgrund
Kulturnämnden lämnar verksamhetsberättelse över nämndens arbete 2017.
Ekonomisk redovisning lämnas i bildnings- och kulturförvaltningens
verksamhetsberättelse.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2018.
2. Verksamhetsberättelse 2017 för Kulturnämnden.

§ 11

Diarienummer 170060

Fördelning av projektmedel ur medel till
kulturnämndens förfogande – Kulturella residens
Beslut
Kulturnämnden beviljar 100 000 kronor ur medel till kulturnämndens
förfogande till projektet Kulturella Residens under förutsättning att projektet
startas.
Bakgrund
Västerviks kommun har i en förstudie undersökt förutsättningarna för att
kunna erbjuda gästande konstnärer och kulturarbetare en arena genom så
kallade kulturella residens. Studien utmynnar i ett treårigt projekt för att
arbeta med metodutveckling med förhoppningen att kunna skapa ett
varaktigt residensprogram. Projektet finansieras till största delen genom
medel från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Västerviks kommun.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2018.
2. Kulturella residens – Västerviks kommun.
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§ 12
Anmälningsärende
- Inkommen skrivelse från Virserums konsthall, diarienummer KN 170070.

§ 13

Diarienummer 180112

Kulturbudget 2018 – fördelning av regionala och
statliga medel inom regionala kulturverksamheter samt
organisationsbidrag
Beslut
Kulturnämnden fastställer kulturbudget samt fördelning av regionala och
statliga medel inom regional kulturverksamhet samt regionala medel till
organisationsbidrag enligt bilaga. En förutsättning för fullt anslag är att
upprättade överenskommelser fullföljs. Anslaget kan reduceras om
överenskommelsen inte hålls. Vid behov kan tätare uppföljningar göras.
Bakgrund
Kulturnämndens budget och fördelning av medel bygger på ett statligt anslag
om 31 273 000 kr. Av de statliga medlen har 950 000 kr särskilt riktats för
att öka tillgången till biblioteksverksamhet i hela länet. I fördelningen av det
riktade anslaget har Statens Kulturråd tagit hänsyn till antal kommuner, antal
invånare och länets yta. Statsanslaget är uppräknat med 1,55 procent.
Anslaget ska också användas för kvalitetsförstärkande insatser inom
scenkonstområdet, vilket var ett riktat anslag 2017. Regionala medel har
räknats upp med 3,58 procent.
Kulturnämnden fördelar statliga och regionala medel till kultur i en samlad
pott. Den generella uppräkningen av kulturanslaget är 2,7 procent.
Sedan 2016 har Virserums konsthall och Kalmar konstmuseum haft ett riktat
anslag för att följa MU-avtalet fullt ut. Dessa medel har räknats upp med 2,7
procent, vilket även gäller anslag till Byteatern och Kalmar läns
musikstiftelse för kvalitetsstärkande insatser inom scenkonstområdet.
Insatserna ska redovisas separat.
Det särskilda statliga anslaget på 950 tkr avsätts för insatser som bidrar till
öka tillgänglighet till biblioteksverksamhet och fördelas genom särskilt
beslut i kulturnämnden.
Reaktor Sydost och Dans i Sydost finansieras gemensamt av Blekinge,
Kronoberg och Kalmar län och bereds separat. Enligt tidigare beslut inom
Sydostkultur ska det regionala anslaget räknas upp med samma nivå i alla
länen. Beslut fattas vid möte med Sydostkultur den 20 februari.
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Förutom en generell uppräkning med 2,7 procent görs följande särskilda
satsningar:
- Byteatern Kalmar länsteater, ökat anslag med 2 mkr för att fullfölja ett
utökat uppdrag kring teater och dans.
- Kalmar konstmuseum, ökat anslag med 1 mkr för att möjliggöra
residensverksamhet och konstpedagogisk verksamhet i hela länet inom
ordinarie verksamhet samt stärka främjandearbetet i samarbete med
konstföreningarna i länet.
- Kalmar läns hemslöjdsförening, ökat anslag med 235 tkr för att stärka
arbetet i hela länet och med särskild inriktning på barn och unga.
- Rockarkivet, ökat anslag med 400 tkr för att stärka arkivets roll som
regional och nationell aktör.
- Litteraturuppdraget, ökat anslag med 400 tkr för att stärka arbetet med
litteratur som konstform.
- Ölands dramatiska teater, beviljas 200 tkr genom att tidigare anslag och
projektmedel läggs samman i ett produktionsbidrag.
För övrigt organisationsbidrag har avsatts 16 810 000 kr. Det fördelas till
studieförbunden 11 493 000 kr, ungdomsorganisationerna 1 706 000 kr samt
Smålandsidrotten och SISU idrottsutbildarna 3 612 000 kr. Den slutliga
fördelningen fastställs av presidiet efter kulturnämndens beslutade kriterier
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2018.
2. Budget och anslagsfördelning 2018.

§ 14
Delegationsärende
- Fördelning av kulturprojektmedel.
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Identifikationstyp
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Maria Ixcot Nilsson
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Anders Svensson
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