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KALLELSE
Datum

2018-02-09
Kulturnämnden
Moa Rosholm
Till kulturnämndens ledamöter
Till ersättare för kännedom

Kulturnämnden
Datum
Tid
Plats

Fredag 16 februari 2018
10.00–16.00 (fika från 09.30)
Västerviks museum, Kullbacken Västervik

Föredragningslista
1.

Godkännande av föredragningslista

2.

Val av justerare

Informationsärenden
3.

Presentation av verksamheten på Västerviks museum
Olof Nimhed, museichef

4.

Beslutade kulturprojektmedel
Görel Abramsson, kulturutvecklare

5.

Regionsamverkan Sydsverige och Sydostkultur, 20 februari 2018

6.

Redovisning av projektmedel för utbildningsdag Rookiefestivalen
Gull-Britt Johansson, bildningschef

7.

Rapport från Folk och Kultur

Beslutsärenden
8.

Verksamhetsberättelse 2017 för kulturnämnden
Diarienummer 180113
Förslag till beslut
Kulturnämnden fastställer verksamhetsberättelse för 2017 och överlämnar den till
landstingsfullmäktige.

9.

Fördelning av projektmedel ur medel till kulturnämndens förfogande –
Kulturella residens
Diarienummer KN 170060
Förslag till beslut
Kulturnämnden beviljar 100 000 kr ur medel till kulturnämndens förfogande till
projektet Kulturella Residens.
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2

10.

Kulturbudget 2018 – fördelning av regionala och statliga medel inom
regionala kulturverksamheter samt organisationsbidrag
Diarienummer 180112
Förslag till 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.

11.

Delegationsärende
- Fördelning av kulturprojektmedel

12.

Övriga frågor

Maria Ixcot Nilsson (S)
ordförande
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Datum

Diarienummer

2018-02-05

180113

Bildnings- och kulturförvaltningen

Kulturnämnden

Verksamhetsberättelse 2017 för Kulturnämnden
Förslag till 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.

Gull-Britt Johansson
Förvaltningschef

Bilaga
Verksamhetsberättelse 2017 för Kulturnämnden.

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

0480-840 00

833-3007

Utbildningsverksamhet
Box 601
391 26 Kalmar
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Datum

Diarienummer

2018-01-09

180113

Kulturnämnden

Verksamhetsberättelse 2017 för Kulturnämnden
Landstingets kulturnämnd har sedan 1 januari 2016 ansvaret för prioritering
av regionala satsningar på kulturområdet, fördelning av regionala
kulturanslag samt anslag till regionala organisationer för studieförbund,
ungdomsorganisationer och idrott. Nämnden har därmed ansvaret för
kultursamverkansmodellen som är arbetsformen för samverkan mellan den
nationella och regionala kulturpolitiken för att skapa ett ökat utrymme för
regionala prioriteringar. Kulturplan Kalmar län 2015-2017 har styrt de
prioriteringar som gjorts på kulturområdet i länet.
Nämnden har varit representerad i överläggningar med Kulturdepartementet
och Sveriges kommuner och landsting.
Under året har kulturnämnden haft 4 sammanträden.
Kulturplan Kalmar län
Arbetet med en ny kulturplan för Kalmar län har påbörjats. Kulturnämnden
fattade beslut om förlängning av nuvarande kulturplan för att ge tid för
dialoger och en bred delaktighet i arbetet. Under våren besöktes alla
kommuner för dialog och offentliga möten genomfördes i Västervik,
Oskarshamn och Kalmar. I oktober bjöds kommunala företrädare in till en
uppföljande dialog. Kulturkansliet fick i uppdrag att bjuda in till
fördjupningsmöten inom respektive konstområde. Dessa möten genomfördes
under augusti och september. I december beslutade nämnden att kulturplanen
ska skickas ut för remiss i slutet av januari med målsättningen att antas av
landstingsfullmäktige i maj 2018.
Regionala kulturverksamheter
De regionala verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen är
Byteatern Kalmar Länsteater, Kalmar läns museum, Kalmar läns
musikstiftelse, Regionbiblioteket, Riksteatern Kalmar län, Kalmar läns
hemslöjd, Kalmar läns arkivförbund och The Glass Factory. Dessutom ingår
två verksamheter inom Sydostkultur; Reaktor Sydost och Dans i Sydost.
Verksamheten har redovisats i både kvantitativ och kvalitativ uppföljning till
Statens Kulturråd. Den redovisning som lämnades 2017 omfattade områdena
ekonomi, personal och verksamhet.
Kulturnämndens presidium har genomfört verksamhetsdialog med respektive
verksamhets ledning under våren och planeringssamtal under hösten. Dialog
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har också förts med studieförbunden och Smålandsidrotten. Uppföljningen
med Reaktor Sydost och Dans i Sydost genomfördes i styrgruppen för
Sydostkultur. Dialogerna förs med utgångspunkt från de överenskommelser
som tecknats med verksamheterna. Dessa överenskommelser tydliggör hur
verksamheterna bidrar till att uppfylla målen i Kulturplan Kalmar län 20152017.
Ett nytt avtal har tecknats mellan KLT och kommunerna för skolornas
kulturresor.
Organisationsstöd
Kulturnämnden har ansvarat för fördelningen av organisationsstöd till
studieförbund, ungdomsorganisationer samt Smålandsidrotten.
Nämnden har beslutat om en ny riktlinje för stödet till studieförbundens
regionala verksamhet.
Regional biblioteksplan
En regional biblioteksplan har tagits fram och remissbehandlats för att
lämnas till landstingsfullmäktige. Regional biblioteksplan 2017-2021 antogs
av landstingsfullmäktige i maj 2017. Regionbiblioteket har ansvaret för att
verkställa planen.
Kulturprojektmedel
Under 2017 har 20 projekt beviljats medel för nya satsningar. Rutiner och
underlag för kulturprojektmedel har förnyats för att underlätta möjliggöra för
fler att driva projekt.
Kulturnämnden har dessutom beviljat utvecklingsmedel till länets
konstföreningar, utbildningsdag i anslutning till Rookiefestivalen i Hultsfred
samt Kalmar Konstmuseums projekt ”Förnyelse av kulturarvet med
samtidskonsten som kompass”.
Kultur och fritidsmedelsrapport
En rapport har tagits fram som beskriver kultur- och fritidsvanor i länet.
Rapporten kan användas som kunskaps- och planeringsunderlag och ger en
bild av hur offentliga medel har använts i länets kommuner.
Folk och Kultur
I februari 2018 genomförs Folk och Kultur, ett nationellt kulturpolitiskt
konvent. Presidiet har medverkat vid en workshop i länet för att lyfta frågor
till det kulturpolitiska samtalet. Syftet med konventet är att sprida kunskap
om kulturens betydelse samt främja tillgänglighet och ett vitalt kulturliv i
hela landet.
Regional samverkan
Inom Regionsamverkan Sydsverige har styrgruppen för kultur tagit fram ett
positionspapper, ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige.
Kulturnämnden har ställt sig bakom positionspapperet och föreslår att
landstingsfullmäktige gör detsamma.
Ett danprojekt bedrivs inom Regionsamverkan Sydsverige. I Kalmar län är
har Byteatern ansvar för satsningen.
Under året har Kalmar län haft ansvaret att leda styrgruppen för
Sydostkultur.
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Kulturstipendiater
Tre kulturstipendier delades ut vid landstingsfullmäktige i november.
Anna Steirud fick ett arbetsstipendium på 50 000 kronor till studier vid
Bachelor of Music vid Royal College of Music i London.
Pauline Fransson fick ett arbetsstipendium för att utveckla sitt konstnärskap.
Hon utbildar sig inom Master of fine arts vid Kungliga Danska
Konstakademin i Köpenhamn. Pauline har också studerat teckning och
landskapsmåleri vid Art College of Inner Mongolia, Kina.
Tove Folkesson, författare och låtskrivare, tilldelades ett belöningsstipendium på 25 000 kronor för att hon genom tre framgångsrika romaner
från Kalmar och Öland och sin högst personliga prosa satt Kalmar län på den
litterära Sverigekartan på ett sätt som inte inträffat på åtskilliga år.
Yttranden
Kulturnämnden har lämnat yttrande över:
-

En inkluderande kulturskola på egen grund. SOU 2016:69

-

Kulturverksamhet för ett Sverige som håller ihop – framtida
inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen.
DS 2017:8

Framställan till Statens Kulturråd
Kulturnämnden har tillskrivit Statens Kulturråd och informerat om avsikten
att förlänga giltighetstiden för Kulturplan Kalmar län 2015-2017 tills en ny
kulturplan har antagits. Skälet till förlängningen är att få tid för förankring.
Samtidigt lämnades en framställan om utökad statlig finansiering inom
kultursamverkansmodellen för att motsvara ökade regionala satsningar.
Utmaningar inför planperioden
Kulturnämnden vill:
-

Samordna, utveckla och verka för en regional kultur byggd på
demokratisk grund. Det förutsätter ett gott samarbete med länets
kommuner, andra regioner och nationellt.

-

Skapa förutsättningar för kultur till alla i hela länet och en ökad
delaktighet för unga. Det kräver en fungerande infrastruktur som gör
kulturen tillgänglig för länets invånare och ger dem möjlighet att
själva vara aktiva.

-

Bevara, använda och utveckla kulturarvet genom att använda den
historiska kunskapen för att förstå samtiden, bidra till kulturmöten
och använda kulturarvet i utvecklingen av besöksmål och
verksamheter.

-

Bredda och öka utbudet av scenkonst i länet. Förbereda för
Byteaterns utökade uppdrag kring teater och dans med utgångpunkt
från utökade och renoverade lokaler.

-

Implementera erfarenheterna från projektet Hälsa & Kultur

-

Anta en ny kulturplan efter bred dialog och remissarbete där
kommuner, kulturverksamheter, kulturutövare, organisationer och det
civila samhället bidrar.
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KN 170060

Bildnings- och kulturförvaltningen

Kulturnämnden

Fördelning av projektmedel ur medel till
kulturnämndens förfogande - Kulturella Residens

Förslag till beslut
Kulturnämnden beviljar 100 000 kr ur medel till kulturnämndens förfogande
till projektet Kulturella Residens.
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.

Gull-Britt Johansson
Förvaltningschef

Bilaga
Kulturella residens – Västerviks kommun

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

0480-840 00

833-3007

Utbildningsverksamhet
Box 601
391 26 Kalmar

Projektnamn: Kulturella Residens – Västerviks kommun
2018-01-15 – 2021-01-15 Detta beslut avser år ett: 2018-01-15 – 2018-12-31
Bakgrund
Det är svårt att ta del av professionell scenkonst och konstnärlig kultur utanför
större städer, vilket inte ligger i linje med de kulturpolitiska målen att alla ska ges
möjlighet till kulturdeltagande. Kommunens kulturenhet har med stöd av
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden under våren genomfört en förstudie för att
undersöka möjligheterna att erbjuda gästande konstnärer och kulturarbetare en
arena genom så kallade kulturella residens. Ambitionen är ett treårigt projekt med
förhoppning om att kunna skapa ett varaktigt residensprogram.
Syfte och mål
Syftet är hitta nya former för att öka tillgängligheten till professionell konst och
kultur, framför allt för barn och unga. Kulturella residens skapar kreativa
mötesplatser, ökar den kulturella delaktigheten lokalt, bidrar till att skapa kulturutveckling regionalt samt skapar en attraktiv livsmiljö men även ett attraktivt
regionalt besöksmål. I andra hand främjar projektet också det konstpolitiska
området, då professionella konstnärer och kulturutövare ges möjlighet till fler
arbetstillfällen.
Genomförande
En projektledare om 50 % kommer att rekryteras utifrån kompetensbaserad rekrytering. En extern professionell jury om tre personer kommer att anlitas för urval
av inkomna ansökningar inför varje residensperiod alternativt årsvis. Under
projektets gång ska delaktighet bland barn och unga prioriteras, vilket är ett
utvecklingsarbete som löper parallellt. Projektet kommer att innehålla två olika
typer av residens. Båda programmen ska arbeta specifikt inom området barn och
unga. Det kan röra sig om konst och kultur för barn och unga, med barn och unga,
att arbetet har ett tydligt barnperspektiv eller att konstnären i sitt arbete fokuserar
på barn och ungas villkor.
Det större programmet vänder sig till etablerade professionella konstnärer och
kopplas till ett arbetsstipendium och ett projektstöd för genomförandet av den
publika delen. Det mindre programmet vänder sig till unga kulturutövare mellan
18–30 år och ger fritt boende, arbetslokal, samt ett mindre arbetsstipendium.
Residensen ska förläggas till perioderna vår och höst för att skapa ett året-runtperspektiv för målgruppen. Projektet ses som en metodutveckling och förhoppning finns om en varaktig verksamhet genom ett generöst stipendium av
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.

Beslut
Totalbudgeten är 1 800 000 kr för 2018. Kulturnämnden beviljar projektet
100 000 kronor ur medel till kulturnämndens förfogande 2018. Rekvisition och
redovisning ska ske i enlighet med Landstingets riktlinjer för kulturprojektmedel.
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Datum

Diarienummer

2018-02-07

180112

Bildnings- och kulturförvaltningen

Kulturnämnden

Kulturbudget 2018 – fördelning av regionala och
statliga medel inom regionala kulturverksamheter samt
organisationsbidrag
Förslag till 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.

Gull-Britt Johansson
Förvaltningschef

Bilaga
Budget och anslagsfördelning 2018.

Kulturbudget och anslagsfördelning 2018, i tkr
Kulturstipendier
Regional kulturresurs
Reg resurs t nämndens förfogande
Byteatern
Capellagården
Dans i Sydost
Designarkivet
Kalmar läns arkivförbund
Kalmar läns hembygdsförbund
Kalmar läns hemslöjd
Kalmar läns musikstiftelse
Kalmar läns museum
Kalmar konstmuseum
Reaktor Sydost
Riksteatern Kalmar län
Virserums konsthall
The Glass Factory
Rockarkivet
Litteraturuppdrag
Regionbiblioteket (RFKL)
Utvecklingsresurs bibliotek
*Ölands Dramatiska Teater
*Sjöfararkusten Småland Öland
*Film i Glasriket
*Smålands Spelmansförund
Summa

150
1 134
300
16 140
250
360
1 130
610
370
1 820
16 840
17 050
7 960
2 240
1 820
2 100
860
860
860
4 700
950
200
15
15
10
78 743

Organisationsbidrag
Folkbildningsorganisationer
Smålands Idrottsförb o SISU
Regionala ungdomsorganisationer
Summa

11 493
3 612
1 706
16 810

Totalram

94 603

inkl kvalitetsstärkande insatser 376 745 kr

inkl kvalitetsstärkande insatser 404 885 kr
inkl Mu-avtalet 633 tkr

Inkl MU-avtalet 317 tkr

produktionsstöd inkl kulturprojektmedel

Beslut - Regional kulturresurs - beviljade projekt 2017
Landstinget i Kalmar län
Projektägare
Byteatern Kalmar Länsteater
Regionförbundet i Kalmar län
Svenskt Rockarkiv
Svenskt Rockarkiv
Öland Chamber Players
Kalmar konstmuseum
Virserums konsthall
Författarcentrum Syd
Vickleby Byförening
Västerviks Museum
Lyckå Kammarmusik Festivals Vänner
Region Blekinge
Region Jönköping
Kalmar kommun
The Glass Factory
Emmaboda kommun
The Glass Factory
Konstnärscentrum Syd
Kalmar läns museum
Summa - beslut

2018-01-03
Projektnamn
Byteatern och Dansnät Sverige 2017
Digital tillgänglighetsguide
Förstudie - digitalisering av videomaterial
Uppdatering av databas
Öland Chamber Players Festival
Samtidskonstdagarna
Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som kompass
När utställningen kommer till oss
En skrivtävling för gymnasieskolan
Film på Alvaret i Årets Ölandsby
Baltic Stories
Summer Academy - Re-Creation
Regionsamverkan Sydsverige - Dans
Nya Småland
UNIKA historiska Kalmar och Öland
Glass Tech
Samordning Swedish Glass Net 2018
Handmade - Scandinavian Glass starting all over
Digital upphandlingsutbildning
I telefonen finns hela människan

Beslut

Kommentar

50 280
100 000 Beslutet avser 3 år
60 000
67 200
15 000
100 000
50 000
71 313
70 000
8 000
231 000 Beslutet avser 3 år
50 000
50 000
150 000
100 000
30 000
100 000
30 000
25 000
50 000
1 407 793

Medel till kulturnämndens förfogande: Summa beslut = 185 000 kr
Beslut KN den 7 juni 2017:
30 000 kr för 2017 för konstfrämjande insatser till stöd för Sveriges Konstföreningar, Kalmar län.
Medlen riktas till konstkonsulenten vid Kalmar Konstmuseum och avser utbildning och främjandeinsatser till stöd för föreningarna.
Beslut KN den 22 september 2017:
55 000 kr för genomförande av en utbildningsdag i samband med Rookiefestivalen
Beslut KN den 11 december 2017:
100 000 kr till Kalmar Konstmuseum - Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som kompass

Kulturprojektansökningar 2018
Landstinget i Kalmar län

2018-02-07

Regional kulturresurs 2018
Budget 2018 (KN-beslut 180216)
Till kulturnämndens förfogande
Outnyttjat 2017 eller tidigare
Beslutsutrymme
Projektägare
Utfästelser
Byteatern Kalmar Länsteater
Ansökningar
Västerviks kommun
Blekinge läns bildningsförbund
Kalmar läns hembygdsförbund
Triangelteatern Kalmar
Folk Practice Academy
Riksteatern Kalmar län
Kulturföreningen Karneval
Svenskt Rockarkiv
Barn-och ungdomslitteratur
Småland (SmåBUS)
Förväntade ansökningar
Kalmar konstmuseum
Region Blekinge
Region Jönköping
Kalmar kommun
The Glass Factory
The Glass Factory

1 134 000

1 134 000
Projektnamn

300 000
115 000 återstår 115 000 kronor från år 2017 (till KN:s förfogande)
415 000
Dnr

Ansökan
inkom

Ansökt
belopp

Total
budget

Byteatern och Dansnät Sverige 2018

ja

Kulturella Residens

KN170060 2017-09-21

Kulturcrew Sydost Kultur
Levande hembygd
ATR-festival Småland 2018
A Cappella South Sweden - unga sångare
Scenrum.nu - komplettera lokalregister
i databasen för sydostregionen
Experimentellt kulturarv Öland II
Digitalisering av filmat material
Utställning - Hela världens Bullerbyn

KN170066
KN170069
KN170072
KN170077
KN180001

Förnyelse av kulturarvet med
samtidskonsten som kompass
Regionsamverkan Sydsverige - Dans
Nya Småland
UNIKA historiska Kalmar och Öland
Glass Tech
Handmade -

Flera Beslut
år

2017-10-31
2017-11-13
2017-11-27
2017-12-04
2018-01-04

KN180012 2018-01-17
KN180013 2018-01-19
KN180014 2018-01-29

440 000 1 800 000
per år
per år
150 000
848 000
116 750
233 500
15 000
90 300
95 000
827 000
204 983
410 095
30 000
148 770
27 500

Beslut
datum

60 000

1(3)
1(3)

2(3)

ansökan dras tillbaka
15 000
Avslag

150 000
297 540
57 500

2(3)
3(3)
2(3)
2(3)
2(2)
2(2)

100 000

2018-01-22
2018-01-18

Scandinavian Glass Starting all over
Summa
Gul markering = preliminärt beslut

