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Sammanträdesdatum

2017-12-11
Kulturnämnden
Tid och plats

09.00-16.00, The Glass Factory, Boda Glasbruk

Beslutande

Maria Ixcot Nilsson (S) ordförande
Ingegerd Petersson (C)
Eddie Forsman (M)
Johan P Hammarstedt (MP), deltog ej vid § 69
Anders Svensson (V)
Tjänstemän

Maja Heuer, museichef
Gull-Britt Johansson, bildningschef
Maria Agestam, områdesansvarig kultur
Görel Abramsson, kulturutvecklare
Moa Rosholm, sekreterare
Justeringens datum

Justering sker digitalt.

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

58-75

Moa Rosholm
Ordförande
Maria Ixcot Nilsson (S)
Justerare
Eddie Forsman (M)

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

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-11

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 Rosholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Godkännande av föredragningslistan
Kulturnämnden godkänner upprättad föredragningslista.

§ 60
Val av justerare
Kulturnämnden utser Eddie Forsman (M) att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

§ 61
Information om The Glass Factory
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Maja Heuer, museichef på The Glass Factory, informerar om verksamheten
och nämner några av de utställningar, events och samlingar man jobbar med.
Projekt tillsammans med näringslivet och andra samarbetspartners både
inom Sverige, men även utomlands, är en stor del av museets verksamhet
och några av projekten har syftet att återinföra äldre arbetsmetoder och låta
denna kunskap leva vidare.

§ 62
Beslutade kulturprojektmedel
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Maria Agestam, områdesansvarig kultur, redogör för beslutade
kulturprojektmedel samt inkomna ansökningar.
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Kulturnämnden

§ 63
Rapport från möte med Regionsamverkan Sydsverige
och Sydostkultur
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
På sammanträdet med Regionsamverkan Sydsverige deltog ledamot Johan P
Hammarstedt (MP) samt Maria Agestam och Görel Abramsson från kansliet,
där man bland annat diskuterade det positionspapper som tagit fram.
Till protokollet noteras även förutsättningarna för ett gemensamt
dansprojekt. Nämnden ställer sig positiv till ett sådant projekt men önskar
återkoppling av villkoren för produktionen och en kravspecifikation på
lokaler.
Nämnden informeras även om det möte med Sydostkultur där man
genomfört verksamhetsdialoger med Dans i Sydost och Reaktor Sydost.

§ 64
Rapport från höstens verksamhetsdialoger
Beslut
1. Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
2. Kulturnämnden ger presidiet i uppdrag att bjuda in representanter från
styrelsen för Kalmar läns museum respektive Länsmusiken för vidare
samtal.
Bakgrund
Nämnden ges kortfattad rapport om respektive verksamhetsdialog som
genomförts under hösten, samt diskuterar kring dialogernas upplägg och
slutsatser.

§ 65
Rapport från kommundialog 9 oktober
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
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Bakgrund
Den 9 oktober hölls en kommundialog med syfte att samverka och att samla
in synpunkter på kulturplanen. Gällande kulturplanen efterfrågades färre
mål, större tydlighet och tydlig uppföljning.
Vidare diskuterade nämnden även det nya systemet för bokning av
kulturresor, där KLT och länets kommuner tecknat ett nytt avtal för
bokningar. Återkoppling och uppföljning till nämnden gällande avtalet bör
ske på sammanträdet den 4 maj 2018.

§ 66
Rapport Rookiefestivalen, redovisning av projekt
Beslut
Kulturnämnden bordlägger ärendet och tar upp det på kommande
sammanträde den 16 februari.
Bakgrund
Då ingen skriftlig redovisningsrapport gällande Rookiefestivalen har
inkommit bordläggs ärendet och tas upp vid nästa nämndsmöte.

§ 67
Folk och Kultur – regional dialog och planering inför
nationellt arrangemang 7-10 februari
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent som äger rum den 7-10
februari 2018 i Eskilstuna. Syftet är 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.
Innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från
hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin
och landets 21 regioner.
Inför konventet genomförde Folk och Kultur förberedande dialoger runt om i
landet. Kalmar län blev utvalda och en dialog med politiker, aktiva utövare,
representanter från Linnéuniversitet samt tjänstepersoner genomfördes med
syfte att samla in underlag för vidare samtal i februari. Bland annat

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 485469

4 (9)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-11
Kulturnämnden

samtalade man om kulturutövarnas möjligheter, förutsättningar och villkor,
den aktuella kulturdebatten idag och om det finns en kunskapsbrist inom
kulturfrågor.
Under dessa dagar kommer flera verksamheter inom Kalmar län finnas på
plats men en gemensam monter för att tillsammans förmedla en känsla av
länet; mötet mellan historia och samtid, bo lokalt och verka globalt.

§ 68
Policy och rutiner i arbetet för att motverka
diskriminering och kränkningar – rapport från
verksamheterna
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Eftersom debatten kring det globala nätupproret #meetoo blivit så
omfattande och är ett viktigt ämne för diskussion har frågan ställts till
verksamheterna hur de arbetar för att motverka diskriminering och
kränkningar. Flertalet verksamheter har egna jämställdhetspolicys och
skrivna dokument kring detta. Kansliet kommer att bjuda in verksamheter
och kommuner för att diskutera dessa frågor, med rubriken #viockså. Syftet
är att tillsammans reflektera över vad som har hänt och hur man jobbar med
dessa frågor framöver.

§ 69

Diarienummer KN170074

Fördelning av regionala medel 2018 till
kulturverksamheter, studieförbund,
ungdomsorganisationer och idrotten
Beslut
1. Kulturnämnden beslutar enligt förslag till fördelning av regionala medel
2018 med hälften av årsbeloppet 2017.
2. Slutlig fördelning av medel för 2018 beslutas vid kulturnämndens
sammanträde i februari 2018 och utgår från en samlad pott med regionalt
och statligt anslag.
Jäv
Johan P Hammarstedt anmäler jäv vid denna beslutspunkt och lämnar
sammanträdesrummet.
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Bakgrund
Kulturnämnden följer tidigare beslutad princip att första fördelning av
regionala medel görs utifrån hälften av det regionala anslaget 2017. Besked
om statligt anslag väntas i slutet av januari 2018. Vid kulturnämndens
sammanträde den 16 februari görs den slutliga fördelningen ur en samlad
pott av statligt anslag samt resterande regionala medel inklusive uppräkning.
Kulturnämndens budget fastställs i sin helhet i februari.
Handlingar
1. Fördelning av regionala medel 2018.
2. Organisationsbidrag.
3. Ansökan om bidrag till ACTION, Kumulus, KN170054
4. Ansökan om regionalt anslag 2018, Smålandsidrotten, KN170053/2
5. Ansökan om regionalt anslag, KFUM, KN170016/8
6. Ansökan om regionalt anslag, Sjöfararkusten Småland – Öland,
KN170062

§ 70

Diarienummer KN170019

Fördelning av kulturprojektmedel ur medel till
kulturnämndens förfogande - Förnyelse av kulturarvet
med samtidskonsten som kompass
Beslut
Kulturnämnden beviljar 100 000 kr ur medel till kulturnämndens förfogande
för 2017, till projektet Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som
kompass.
Bakgrund
Kalmar konstmuseum stod värd för årets Samtidskonstdagar med deltagare
från hela landet. Det blev avstampet för museets kommande satsningar på
residensvistelser, seminarier, utställningar och pedagogiska projekt. Kalmar
Konstmuseum har sökt medel för projektet Förnyelse av kulturarvet med
samtidskonsten som kompass. Det sökta projektet sätter fokus på svensk
landsbygd med konstnärligt perspektiv. En rad konstnärer bjuds in. Barn och
unga ingår som experter, deltagare och publik. Samarbetspartners är åtta
kommuner, kulturverksamheter och organisationer.
Handling
Projekt: Förnyelse av kulturarvet med framtidskonsten som kompass,
Kalmar konstmuseum.
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§ 71

Diarienummer KN170075

Riktlinjer för stöd till studieförbundens regionala
verksamhet i Kalmar län
Beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna Riktlinjer för stöd till
studieförbundens regionala verksamhet i Kalmar län.
Bakgrund
”Riktlinjer för stöd till studieförbundens regionala verksamhet i Kalmar län”
har tagits fram i samverkan med studieförbunden genom dialog med
länsbildningsförbundet. Riktlinjen ersätter tidigare ”Överenskommelse och
regler”.
Syftet med ett regionalt stöd till studieförbunden är att ge alla invånare
möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning, för
personlig utveckling och delaktighet i samhället.
Förslaget grundas på:
- Statens mål och syften för folkbildningen.
- Folkbildningsrådets villkor och fördelningskriterier för statsbidrag till
studieförbunden.
- Regional Utvecklingsstrategi för Kalmar län
- Kulturplan Kalmar län
- Landstingsplanen 2018-2020
Handling
Riktlinjer för stöd till studieförbundens regionala verksamhet i Kalmar län.

§ 72

Diarienummer KN170073

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige –
Positionspapper, Regionsamverkan Sydsverige
Beslut
Kulturnämnden ställer sig bakom positionspapperet Ett enat Sydsverige
skapar ett starkt Kultursverige och föreslår att landstingsfullmäktige ställer
sig bakom detsamma.
Bakgrund
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex
sydligaste regioner. Målsättningen med samverkan är att skapa en hållbar
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utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet. Regionsamverkan
Sydsverige arbetar tillsammans med staten för att uppnå de kulturpolitiska
målen och verkar för att Regionsamverkan Sydsverige ska få ett större
ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag. Samverkan syftar också till att
överbrygga administrativa gränser för att ta tillvara kulturens potential och
betydelse för utveckling och god välfärd.
Av positionspapperet framgår att Regionsamverkan Sydsverige har enats
kring tre kulturpolitiska prioriteringar.
1. Sydsverige lockar. Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft.
2. Sydsverige samverkar. En kulturpolitik som stimulerar samarbeten.
3. Sydsverige tillgängliggör. Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla.
Handling
Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige.

§ 73

Diarienummer KN170076

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i
Beslut
Kulturnämnden uppdrar åt presidiet att fastställa, med utgångspunkt från
nämndens diskussion, ett förslag till kulturplan och besluta om att sända
förslaget på remiss till kommuner, kulturverksamheter och organisationer.
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.
Handling
Disposition Kulturplan Kalmar län.

§ 74
Delegationsärende
- Beslut angående kulturprojektmedel.
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§ 75
Anmälningsärenden
- Utredningsuppdrag 16/17 Erfarenheter från projektet Hälsa & Kultur ska
implementeras, diarienummer 160301.
- Skrivelse Virserums konsthall, diarienummer KN170067.
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