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Protokoll från kulturnämndens sammanträde
Tid:

2018-11-01 kl. 10.10-12.45

Plats:

Stadshuset, Gröna torg 2, Eslöv

Beslutande
Maria Ward (S), ordförande
Ronny Johannessen (M), 2:e vice ordförande
Inger Torstensdotter Åhlin (MP), 1:e vice ordförande
Anita Aagesen-Svärd (S), tjg ersättare
Liv Wiktorsson Tillberg (M), tjg ersättare
Sten Svensson (S)
Alexander Aardgaard (SD), tjg ersättare
Helena Grahn (M), tjg ersättare
Brita Edholm (L), tjg ersättare för Kristina Hansen (KD)
Susanne Asserfors (S)
Ulf-Peter Honoré (S)
Ersättare
Christer Hovbrand (S)
Mecide Özer (S)
Johan Petersson (S)
Tommy Nilsson (SD)
Övriga deltagare
Gitte Grönfeld Wille, kulturchef
Mats Hallberg, enhetschef konst- och livsmiljö samt biträdande kulturchef
Jan Stenfell, verksamhetscontroller
Rebecka Randler, utvecklare musik
Martin Andrén, utvecklare kulturarv
Karl Magnus Lenntorp, utvecklare kulturarv
Camilla Sjöstrand, utvecklare Barn och unga
Robert Karlsson, utvecklare dans
Jadwiga Kurowska, kommunikatör
Margareta Olsson, representant SACO
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S)
Katja Lindqvist, docent och forskningsledare Institutionen för service
Postadress: 205 25 Malmö
Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
Telefon (växel): 040-675 37 50 Fax:
Internet: www.skane.se
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management och tjänstevetenskap, Lunds universitet, § 50
Lina B Frank, oberoende producent, kulturstrateg, programmerare/curator,
§ 55
Anne-Christine Backman, sekreterare

§ 49 Val av justeringsperson

Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 50 Lägesrapport forskningsprojektet "Våra museer"
Diarienummer 1503413

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger lägesrapporten till handlingarna i väntan på
slutredovisning som sker under 2019.
Sammanfattning
Kulturnämnden beviljade i november 2016 medel att stödja forskningsprojektet Våra museer - strategisk kompetensförsörjning och tjänsteutveckling för en kulturarvssektor i utveckling med samhället. Projektet har
finansierats över kulturnämndens budget med FoU-medel under en
treårsperiod och slutredovisas 2019-06-30. Genom forskningsprojektet vill
Region Skåne bidra till att museerna står bättre rustade för att möta de
utmaningar som sektorn står inför. Flera skånska museer deltar i studien.
Forskningsledaren är docent Katja Lindqvist från Institutionen för service
management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-10-02

§ 51 Analys av sökbara utvecklingsbidrag 2017
Diarienummer 1801446

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger analys av utvecklingsbidrag 2017 till
handlingarna.
Sammanfattning
Kulturnämnden fördelar två gånger per år sökbara utvecklingsbidrag och
totalt inkom 239 ansökningar under 2017. Av ansökningarna beviljades
bidrag till 55 projekt och det sammanlagda bidragsbeloppet uppgick till
7 540 400 kr.
Under 2017 beslöt kulturnämnden även att bevilja extra medel, s.k. särskilda
satsningar, till fria professionella kulturaktörer i Skåne. Dessa ansökte inom
ramen för utvecklingsbidrag 2017, men beviljades medel vid kulturnämndens sammanträde 2017-11-10.
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Kvaliteten är hög avseende både projektgenomförande och redovisning,
dock torde en revidering av redovisningsblanketten kunna ge både djupare
och mer relevant information om utfallet av projekten.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-09-27
2. Analys av sökbara utvecklingsbidrag 2017

§ 52 Lägesrapport kring översyn av inriktningen på uppdraget
avseende de medicinhistoriska samlingarna
Diarienummer 1802086

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden uppdrar åt kulturchefen att teckna avtal med
Skånes arkivförbund om förvaltning av den medicinhistoriska
boksamlingen.
2. Kulturnämnden uppdrar åt kulturchefen att utreda frågan om
långsiktig förvaring och förvaltning av föremålssamling.
3. Kulturnämnden uppdrar åt kulturchefen att återkomma under våren
2019 med en konkretisering av de möjliga effektiviseringsåtgärderna
inklusive kostnadsförslag inför budget 2020.
Sammanfattning
Kulturnämnden gav i juni 2017 kulturchefen i uppdrag att ta fram ett
direktiv till översyn av inriktningen på uppdraget avseende de
medicinhistoriska samlingarna. I samband med detta beslut gavs Regionfastigheter i uppdrag att förlänga hyresavtalet i Helsingborg med två år.
Direktivet innehåller uppdraget att föreslå hur föremålssamling och
boksamling ska förvaltas på lång sikt, föreslå möjliga effektiviseringsåtgärder med anledning av nya ekonomiska förutsättningar samt se över och
förnya samtliga överenskommelser och avtal. Detta ärende ger kulturnämnden en lägesrapport på hur arbetet med översynen fortskrider.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-10-02
2. Protokollsutdrag § 32/2017 inklusive beslutsförslag
3. Protokollsutdrag § 68/2017 inklusive beslutsförslag

§ 53 Kartläggning och analys av kulturarvsförbunden i Skåne 20142017
Diarienummer 1802077
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Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden godkänner och lägger redovisningen till
handlingarna för beaktande i samband med verksamhetsplan och
budget 2019.
2. Kulturchefen får i uppdrag att i samband med budget och verksamhetsplan 2019 arbeta fram förslag på översyn av villkor för
verksamhetsbidrag.
Sammanfattning
Kulturnämnden gav i verksamhetsplanen för 2018 kulturchefen i uppdrag att
fortsätta den översyn av kulturarvsområdet som inleddes 2017 i och med
kartläggning och analys av museiområdet. Föreliggande utredning avser att
belysa verksamheten vid Skånes Arkivförbund, Skånes Hembygdsförbund
och Skånes Hemslöjdsförbund.
Kartläggningen omfattar förbundens geografiska spridning, upptagningsområden, utvecklingsperspektiv och pedagogernas roller. Resultatet visar
hur förbunden i sina roller som paraplyorganisationer arbetar med sina
anslutna föreningar för att nå ut i Skåne. Barn och unga lyfts som en särskild
målgrupp i villkor för verksamhetsbidrag. Av utredningen framkommer
även att de tre förbunden har bred extern samverkan med olika aktörer ur
vitt skilda organisationer.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-10-17
2. Kartläggning och analys av kulturarvsförbunden i Skåne 2014-2017

§ 54 Statusrapport; kultur barn och unga 2018
Diarienummer 1700668

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger Statusrapport; kultur barn och unga 2018 till
handlingarna med beaktande inför kommande kulturplan.
Sammanfattning
Region Skånes kulturnämnd genomför återkommande undersökningar om
skåningarnas kulturvanor. Under 2016-2017 har Myndigheten för kulturanalys genomfört en nationell kulturvaneundersökning riktad mot barn och
unga. Denna rapport redogör för undersökningens resultat tillsammans med
breddade och fördjupande perspektiv från andra relaterade undersökningar.
Även de olika konst- och kulturområdenas infrastruktur som har betydelse
för målgruppens möte med kultur och de utmaningar som finns inom barnoch ungaområdet presenteras. Avslutningsvis lämnas en rad rekommendationer för fortsatt arbete.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-09-24
2. Statusrapport kultur barn och unga 2018
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§ 55 Kartläggning av den samtida professionella cirkusen i Skåne
Diarienummer 1802061

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger rapporten till handlingarna och beaktar dess
slutsatser i det kommande budgetarbetet och kulturplan.
Sammanfattning
Den samtida cirkusen är en konstform under stark utveckling. I enlighet
med Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 har kulturnämnden initierat
en kartläggning av området. Syftet med kartläggningen är att skaffa ett
kunskapsunderlag till hur Region Skåne på sikt ska kunna stödja
utvecklingen av området i samspel med övriga aktörer.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-09-25
2. Kartläggning av den samtida professionella cirkusen i Skåne

§ 56 Sammanfattande reflektioner och slutsatser av arbetet med
regional kulturplan för Skåne 2016-2019
Diarienummer 1802162

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna som ett
underlag i framtagandet av nästa regionala kulturplan.
Sammanfattning
Den 20 september 2018 genomfördes en workshop i samband med
kulturnämndens sammanträde på Ifö Center i Bromölla. Målet med
workshopen var att utvärdera hur kulturplanen fungerar som styrdokument
ur ett politiskt perspektiv. Kulturnämnden ombads reflektera över den
gångna mandatperiodens arbete med kulturplanen: Hur har kulturplanen
fungerat som styrdokument för att stärka de kulturpolitiska frågorna på den
politiska agendan - kommunalt, tvärsektoriellt och gentemot staten?
Workshopens diskussioner och slutsatser har sammanställts i en
promemoria (PM) som lämnas vidare till nästa kulturnämnd.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-10-05
2. PM: Sammanfattande reflektioner och slutsatser av arbetet med
regional kulturplan för Skåne 2016-2019

§ 57 Förstärkta produktionsmedel för talangutveckling inom film och
rörlig bild - Film i Skåne
Diarienummer 1802089
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Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden beviljar Film i Skåne 1 000 000 kronor som
förstärkning för talangutveckling inom ramen för en satsning på
lågbudgetlångfilm.
Sammanfattning
Film i Skåne ansöker om 1 000 000 kronor för att skapa gynnsamma
förutsättningar i Skåne för att attrahera och behålla talanger i form av
långfilmsdebutanter med produktioner i lågbudgetformat. Film i Skåne
uppmärksammar också generellt på behovet av en långsiktig lösning för att
öka produktionsmedel för samproduktion av filmer i Skåne vilket är en reell
utmaning i förhållande till målsättningarna i handlingsplan rörlig bild.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-10-03
2. Ansökan från Film i Skåne

§ 58 Bidrag till Skånsk Live - stärkt scen för popmusik i regionen
Diarienummer 1802189

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden beviljar föreningen Skånsk Live 850 000 kronor för
projektet Skånsk Live.
Sammanfattning
Projektet Skånsk Live syftar till att stärka scenen för popmusik i hela Skåne
och bidra till utveckling av såväl arrangörer som artister. Bakom projektet
står föreningen Skånsk Live, ett nätverk av skånska arrangörer, som bildats i
samarbete med riksorganisationen Svensk Live. Målet är att stärka de
skånska arrangörerna genom ekonomiskt stöd samt nätverkssamarbete för
ökad kunskap och kompetens. Fler konserter kan arrangeras, utbudet
breddas och fler artister och band ges möjlighet till speltillfällen runtom i
Skåne.
I ärendet finns följande dokument:
1. Beslutsförslag 2018-10-12
2. Ansökan från Skånsk Live samt projektbeskrivning och budget

§ 59 Aktuell information
Diarienummer 1800361

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna.
I ärendet finns följande dokument
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1. Sammanställning 2018-10-23
_____________________________________________________________
§ 60 Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer 1800361

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till
handlingarna.
Sammanfattning
Delegationsbeslut från Region Skånes kulturförvaltning sedan föregående
nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Sammanställning 2018-10-18
____________________________________________________________
§ 61 Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer 1800361

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till
handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till kulturnämnden sedan föregående nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Sammanställning 2018-10-22
_____________________________________________________________

Vid protokollet

Anne-Christine Backman
Sekreterare

Justeras 2018-11-06

Maria Ward (S)
Ordförande

Region Skåne
Kulturnämnden

Ronny Johannessen (M)
2:e vice ordförande

