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Justering

Sekreterare
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15-33
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-04

Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet
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Datum då anslaget tidigast tas ned

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 554908

2018-06-29

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-04
Kulturnämnden

§ 15
Godkännande av föredragningslistan
Kulturnämnden godkänner upprättad föredragningslista.

§ 16
Val av justerare
Kulturnämnden utser Johan P Hammarstedt att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

§ 17
Presentation av verksamheten på Capellagården
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Bodil Anjar, rektor på Capellagården, berättar om bakgrunden kring
Capellagårdens uppkomst, om hur verksamheten fungerar idag och vilka
utbildningar som bedrivs. Hon nämnden även kommande
utvecklingsmöjligheter och utmaningar för verksamheten.

§ 18
Regionsamverkan Sydsverige och Sydostkultur
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex
sydligaste regioner, och syftet är att arbeta för långsiktig hållbar utveckling
för Sydsverige. Samarbetet sker inom ett flertal områden, bland annat kultur.
Görel Abramsson, kulturutvecklare informerar om senaste sammanträdet där
man bland annat diskuterat presentationen av en nationell biblioteksstrategi
och deltagande i politikerveckan i Almedalen.
Maria Agestam, områdeschef kultur, informerar om senaste mötet med Dans
i Sydost och eventuella kommande förändringar gällande verksamheten.
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§ 19
Utbildning Kulturella och kreativa näringar
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Utbildningen Kulturella och kreativa näringar arrangeras inom
Kultursamverkan Sydost och syftar till att ge kommunala tjänstemän mer
information om kulturområdet.
Fyra utbildningstillfällen planeras med fokus på bland annat kommunens
strategiska respektive operativa roll inom kulturområdet, affärsutveckling
och infrastruktur. Totalt deltar personer från 15 olika kommuner från
Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län.

§ 20
Beslutade kulturprojektmedel
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Maria Agestam redogör för beslutade kulturprojektmedel.

§ 21
Glasriketuppdraget – slutrapport
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Regeringen har i två omgångar gett länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar
län i uppdrag, samt erbjudit samverkansorganen i Kalmar respektive
Kronobergs län, att genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt
besöksnäring i Glasrikesregionen. Uppdragets syfte var att säkra och
tillgängliggöra glasarkiv och samlingar så att de utgör en resurs för
besöksnäring, forskning och utveckling i Glasriket och nationellt.
Uppdraget har nu slutförts och följande slutsatser går att utläsa i
slutrapporten, Glasriketuppdraget – slutrapport av regeringsuppdraget
N2014/5023/RT:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 554908

3 (11)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-04
Kulturnämnden

• Regeringens uppdrag har satt igång många processer i och kring
Glasriket.
• Förlängningen av uppdraget har bidragit till att stärka samverkan och
tilliten mellan kommunerna
• Samverkan mellan lokala, regionala och nationella aktörer har lett till en
tydligare rollfördelning.
• Samverkan med nationella myndigheter är och har varit en
framgångsfaktor. Särskilt har Tillväxtverket och Sveriges geologiska
undersökning, gjort stora samlade insatser.
• Regeringens uppdrag har givit legitimitet att samordna arbetet och samla
aktörerna på lokal, regional och nationell nivå
• De viktigaste konkreta resultaten har uppnåtts genom de samlade
insatserna för sanering, Glasrikesmiljonen, arkiv och samlingar,
besöksnäring och kulturmiljö
• Glasriket, genom Swedish Glass Net, önskar ett nationellt ansvar för
Glasets arkiv och samlingar
• Uppdraget har synliggjort Glasriket och bidragit till att visa att Glasriket
lever.
Maria Agestam, som arbetat med uppdraget, ger sina reflektioner av arbetet
och slutrapporten.

§ 22
Lägesrapport kulturresor med KLT
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet samt uppdrar åt
presidiet att genomföra ett möte med trafikstyrelses presidium för att
diskutera frågan om kulturresor.
Bakgrund
Statistik om antalet resande elever med kulturresor redovisas för nämnden.
Vid höstterminens slut hade 973 elever fått utnyttja KLTs möjlighet till
gratis bussresor till kulturupplevelser under skoltid, detta att jämföra med
2007 års siffror då 3616 elever fick möjligheten.
Nämnden diskuterar hur man kan öka antalet kulturresor med KLT för länets
skolbarn, och föreslår att presidiet genomför ett möte med trafikstyrelsens
presidium för att diskutera frågan om kulturresor.
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§ 23
Kulturdatabasen – redovisning av statistik
Beslut
Kulturnämnden beslutar att ärendet bordläggs till kommande sammanträde
den 28 september 2018.
Bakgrund
Maria Agestam informerar nämnden att statistiken för kulturdatabasen inte
är framställd än. Nämnden föreslår därför att ärendet bordläggs till
kommande sammanträde den 28 september 2018.

§ 24
Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022,
remissvar och förslag till åtgärder
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet samt att följande
tillägg ska göras till Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022:
- att komplettera kulturplanen med ett stycke om verksamheter som har
regionalt stöd men i dagsläget saknar statligt stöd,
- att komplettera kulturplanen med stycket Landstingets medel till
kulturändamål och att bilagan publiceras digitalt med en tydlig hänvisning
från kulturplanen till bilagan.
Bakgrund
Nämnden diskuterar de remissvar som har inkommit på kulturplanen. Det
har övervägande varit positiva kommentarer men även mindre
ändringsförslag som arbetats in i planen, bland annat en tydligare koppling
till Agenda 2030 och till den Regionala utvecklingsstrategin, RUSen.
Vidare lyfter nämnden några stycken och delar av planen för att förtydliga
ändringar och kompletteringar, samt föreslår:
- att komplettera kulturplanen med ett stycke om verksamheter som har
regionalt stöd men i dagsläget saknar statligt stöd,
- att komplettera kulturplanen med stycket Landstingets medel till
kulturändamål och att bilaga publiceras digitalt med en tydlig hänvisning
från kulturplanen till bilagan.
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§ 25
Litteraturuppdraget Vimmerby
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Diskussioner förs med Vimmerby kommun om att bilda en nod för att stärka
litteraturen som konstform i länet. Kommunen kommer under hösten att
tillsätta en projektledare som gör en förstudie för att formulera nodens
verksamhet, organisation, samarbetsparter och finansiering. Därefter
fastställer kulturnämnden en uppdragsbeskrivning och rekrytering av
projektledare påbörjas.

§ 26
Kvalitetsstärkande insatser, lokal biblioteksverksamhet
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Regeringen avsätter 750 miljoner under tre år, 2018-2020, till Stärkta
bibliotek. Statens Kulturråd har fått i uppdrag att genomföra satsningen och
fördela pengarna. Satsningen ska öka utbudet och tillgängligheten till
biblioteksverksamhet i hela landet. Dessutom får Kungliga biblioteket 25
miljoner kr per år för ett digitalt kunskapslyft.
Satsningen ska delas ut som bidrag till kommunerna och medlen söks av
kommunerna direkt från Kulturrådet. Ansökningarna ska vara förankrade i
den egna kommunens och bibliotekens behov för att uppfylla
bibliotekslagen. Anslag som söks hos Kulturrådet kommer att beredas
länsvis och stämmas av med regionerna. De kommuner som har störst behov
ska prioriteras.
25 miljoner kronor per år tillförs kultursamverkansmodellen, där medel till
bibliotek, läs- och litteraturfrämjande insatser fördelas till regionerna.
Landstinget i Kalmar län har fått 950 000 kr. Kulturnämnden vill bidra till att
folkbiblioteken i Kalmar län får ut mesta möjliga av satsningen och erbjuder
kommunerna medel genom en särskild utlysning. De kommunala medlen ska
komplettera och öka kommunernas möjlighet att söka de nationella.
Maria Agestam informerar nämnden om disposition av de kommunala
medlen och hur ansökningsförfarandet kommer att gå till.
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§ 27
Vårens verksamhetsdialoger
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Nämnden diskuterar olika frågeställningar att skicka med presidiet till de
verksamhetsdialoger som genomförs nu under våren.

§ 28
Utredningsuppdrag 17/08, Utreda möjligheten till
förstärkt samarbete med kulturorganisationerna inom
integrationsområdet
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
2017 gav landstingsfullmäktige landstingsdirektören i uppdrag att utreda
möjligheten till förstärkt samarbete med kulturorganisationerna inom
integrationsområdet. Utredningsuppdraget fördelades till kultur- och
bildningsförvaltningen.
Gull-Britt Johansson, bildningschef, redogör för bakgrunden till uppdraget.
Förslaget uppkom då länet hade hög asylmottagning och flera andra
landsting och regioner använde statsbidraget för att stärka samarbetet med
kulturorganisationerna inom integrationsområdet. Mycket av detta arbete har
gjorts inom länet men med ordinarie anslag och projektmedel, därför
slutrapporteras uppdraget nu utan att ha uppfyllts fullt ut. Även
fortsättningsvis kommer kulturorganisationernas roll i arbetet med
integrationsområdet vara viktig och uppmuntras.

§ 29
Kulturstipendiater 2019
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
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Bakgrund
Nämnden får information om att stipendierna utlyses i juni med sista
ansökningsdag 31 augusti. I övrigt är ansökningsförfarandet samma som
tidigare år och man utgår från de kriterier som antogs av nämnden förra året.

§ 30

Diarienummer KN180029

Skrivelse från Filmregion Sydost angående stöd till
professionell film
Beslut
Kulturnämnden uppdrar åt kulturnämndens presidium att besvara skrivelsen
från Filmregion Sydost gemensamt med övriga huvudmän.
Bakgrund
Styrelsen för Filmregion Sydost (tidigare Reaktor Sydost) har ställt en
skrivelse till de tre huvudmännen; Landstinget i Kalmar län, Region
Blekinge och Region Kronoberg. I skrivelsen lyfts behovet av att etablera en
stödstruktur för filmproduktion i sydost, för såväl långfilm som korta
innovativa format.
Filmregion Sydost är det regionala filmresurscentrat för Blekinge,
Kronoberg och Kalmar län. Verksamheten ingår i kultursamverkansmodellen
och genomförs i föreningsform med en ansvarig styrelse som delvis utses av
de tre huvudmännen. Grunduppdraget handlar framförallt om främjande
verksamhet på filmområdet och regleras idag i en överenskommelse mellan
de tre huvudmännen och föreningen. I nuvarande överenskommelse ingår
inte uppdraget att etablera stödstruktur för professionell film. Huvudmännen
kan besluta om att förändra uppdraget med stöd av nya prioriteringar i de
regionala kulturplanerna. För att ett nytt uppdrag ska vara möjligt måste det
samordnas med regionala medel till kulturella och kreativa näringar.
Den förstudie som hänvisas till i skrivelsen har finansierats genom medel
från Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge län, Regionförbundet i
Kalmar län, Landstinget i Kalmar län genom kulturprojektmedel samt
Karlskrona kommun och Kalmar kommun. Region Kronoberg, som är en av
tre huvudmän för Filmregion Sydost, har inte medverkat i finansieringen av
förstudien.
Kulturutskottet inom Regionsamverkan Sydsverige har antagit en
handlingsplan 2018 där ett uppdrag är att utreda organiseringen av
filmområdet i Sydsverige. En förstudie ska kartlägga nuläge och
förutsättningar för både det främjande uppdraget och struktur för
professionell filmproduktion. I förstudien ska även andra format beaktas, till
exempel TV-produktion, dataspelsutveckling och rörlig bild. Denna
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förstudie behöver ge underlag för en fortsatt diskussion med utgångspunkt
från skrivelsen från Filmregion Sydost.
Mot bakgrund av detta får kulturnämndens presidium i uppdrag att
gemensamt med övriga huvudmän besvara skrivelsen. Filmregion Sydost
underrättas om att svar lämnas genom Sydostkultur.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 april 2018.
2. Skrivelse Stöd till professionell film daterad den 5 mars 2018.

§ 31

Diarienummer KN170076

Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022
Beslut
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till kulturplan, Kultur att
växa i – Kulturplan Kalmar län 2022 med de tillägg som gjorts under §
24.
2. Kulturnämnden föreslår att landstingsfullmäktige fastställer Kultur att
växa i – Kulturplan Kalmar län 2022.
Bakgrund
Kalmar län ingår i kultursamverkansmodellen sedan 2012. Det innebär att
landstinget i samverkan med länets kommuner, kulturverksamheter och
civilsamhällets organisationer har ansvaret att fram en regional kulturplan
som underlag för bidragsgivning. Kulturplanens prioriteringar är underlag
för fördelning av statliga och regionala medel.
I processen att ta fram Kulturplan 2022 har samtliga kommuner i länet
besökts för dialog om konst och kultur och om formerna för samverkan och
utvecklingsmöjligheter. Offentliga dialogmöten har genomförts i Västervik,
Oskarshamn och Kalmar. Tio fördjupningsmöten har genomförts inom:
• Scenkonst, teater och dans
• Kulturarv och kulturmiljö
• Konst, bild och form
• Film och rörlig bild
• Bibliotek och litteratur
• Musik
• Arkiv
• Slöjd och hantverk
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• Ungdomskultur
• Arrangörskap
Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022 har varit utsänd för remiss till
kommuner, kulturverksamheter, organisationer och myndigheter. Det har
inkommit 35 skriftliga remissvar. Synpunkter vid dialoger och
remissinstansernas synpunkter har beaktats i det förslag till kulturplan som
föreläggs kulturnämnden. Kulturnämndens förslag till kulturplan kommer att
föreläggas landstingsfullmäktige för beslut. När kulturplanen antagits
tecknar kulturnämnden nya överenskommelser med regionala kulturaktörer
med utgångspunkt från prioriteringarna i Kultur att växa i – Kulturplan
Kalmar län 2022.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2018.
2. Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022.
3. Landstingets medel till kulturändamål.

§ 32

Diarienummer KN180036

Utnämning av dataskyddsombud
Beslut
Kulturnämnden utser Anders Falck till dataskyddsombud från och med den 4
maj 2018.
Bakgrund
Kulturnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter
(personuppgiftsansvarig) som sker inom verksamheter underställda
landstingsstyrelsen. Kulturnämnden har tidigare, i enlighet med
personuppgiftslagen, utsett ett personuppgiftsombud som har haft i uppgift
att självständigt kontrollera att personuppgifter behandlas korrekt inom
landstinget.
Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft, samtidigt upphör
personuppgiftslagen att gälla. I och med personuppgiftslagens upphörande
försvinner rollen som personuppgiftsombud. Enligt artikel 37 i
dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter så som kommuner,
landsting och regioner utse ett dataskyddsombud.
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller
enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs
samt fungera som kontaktperson för Datainspektionen.
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Kulturnämnden föreslås att utse Anders Falck till dataskyddsombud från och
med 4 maj 2018.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2018.

§ 33
Delegationsärende
- Fördelning av kulturprojektmedel.
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