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Protokoll från kulturnämndens sammanträde
Tid:

2018-12-06 kl. 09.30-12.00

Plats:

Örenäs Slott, Ålabodsvägen 193, Glumslöv

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
Anna Palm (M), tjg ersättare för Kristina Hansen (KD)
Susanne Asserfors (S)
Ulf-Peter Honoré (S)
Ersättare
Lars Dalesjö (MP)
Christer Hovbrand (S)
Mecide Özer (S)
Brita Edholm (L)
Ingrid Mattiasson Saarinen (V)
Johan Petersson (S)
Ulrika Axelsson (C)
Tommy Nilsson (SD)
Övriga
Gitte Grönfeld Wille, kulturchef
Mats Hallberg, enhetschef konst- och livsmiljö samt biträdande kulturchef
Eva Nilsson, kommunikations- och enhetschef
Maria Tsakiris, enhetschef kultur och samhälle
Rebecka Randler, utvecklare musik
Robert Karlsson, utvecklare dans
Linus Larsson, studentmedarbetare
Margareta Olsson, verksamhetscontroller samt representant SACO
Postadress: 205 25 Malmö
Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
Telefon (växel): 040-675 37 50 Fax:
Internet: www.skane.se
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Henrik Månsson, politisk sekreterare (S)
Anne-Christine Backman, sekreterare

§ 62 Val av justeringsperson

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

§ 63 Särskild uppföljning av verksamheter inom dans- och teaterområdet 2015-2017
Diarienummer 1802060

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger rapporten till handlingarna och beaktar dess
slutsatser i det fortsatta arbetet.
Sammanfattning
Uppföljningen omfattar såväl produktion som distribution och har ett tydligt
fokus på publikarbete och regional samverkan. Det underlag som använts
består i första hand av de ansökningar och redovisningar som verksamheterna skickat in till Region Skåne för åren 2015-2017. Såväl kvalitativa
som kvantitativa aspekter har beaktats i arbetet.
Resultatet av uppföljningen presenteras i en rapport med en sammanställning över verksamheternas insatser och resultat vad gäller deras arbete
för att nå ut till fler av Skånes invånare med kulturupplevelser av hög
kvalitet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-10-31
2. Rapport: Särskild uppföljning av verksamheter inom dans- och
teaterområdet

§ 64 Upphävande av mål och särskilda uppföljningsanvisningar för
Malmö Opera och Musikteater AB
Diarienummer 1802172

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår regionstyrelsen följande
1. Regionstyrelsen upphäver mål för Malmö Opera och Musikteater
AB:s verksamhet samt anvisningar för uppföljning.
Sammanfattning
Ägarnas styrning av Malmö Opera och Musikteater AB:s verksamhet sker
idag utifrån ägardirektiv och av regionstyrelsen fastställda mål och
anvisningar för uppföljning. Under våren 2019 kommer förslag till nya
ägardirektiv att tas fram, som ska ersätta tidigare ägardirektiv och mål samt
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anvisningar för uppföljning. För kulturnämndens verksamhetsbidrag tas
särskilda villkor fram i samband med beslut om budget för 2019.
I ärendet finns följande dokument:
1. Beslutsförslag 2018-11-09
2. RS § 28 110210
3. Mål för Malmö Opera och Musikteater AB:s verksamhet samt
anvisningar för uppföljning (2010-10-23)

§ 65 Upphävande av mål och särskilda uppföljningsanvisningar för
Skånes Dansteater AB
Diarienummer 1802173

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår regionstyrelsen följande
1. Regionstyrelsen upphäver mål för Skånes Dansteater AB:s
verksamhet samt anvisningar för uppföljning.
Sammanfattning
Ägarnas styrning av Skånes Dansteater AB:s verksamhet sker idag utifrån
ägardirektiv och av regionstyrelsen fastställda mål samt anvisningar för
uppföljning. Under våren 2019 kommer förslag till nya ägardirektiv att tas
fram, som ska ersätta tidigare ägardirektiv och mål samt särskilda
anvisningar för uppföljning. För kulturnämndens verksamhetsbidrag tas
särskilda villkor fram i samband med beslut om budget för 2019.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-09
2. RS § 29 110210
3. Mål för Skånes Dansteater AB:s verksamhet samt anvisningar för
uppföljning (2010-11-24)

§ 66 Riktlinjer för bidrag till ideella organisationer från kulturnämnden
Diarienummer 1703416

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden fastställer riktlinjer för bidrag till ideella
organisationer enligt föreliggande förslag, att gälla från och med
2019-01-01.
Reservation
Alexander Aardgaard (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
bifogad reservation.
Sammanfattning
Policy för bidrag till ideella organisationer har fastställts av regionfullmäktige och riktlinjer för kulturnämndens bidragsgivning utarbetats.
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Yrkanden
Maria Ward (S) yrkar att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.
Alexander Aardgaard (SD) yrkar att texten under rubriken ”Allmänna
villkor” ändras och ersätts med följande lydelse: ”Organisationer som får
bidrag från Region Skåne ska vara demokratiskt uppbyggda, med vilket
avses att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten.
Organisationerna ska också stödja demokratiska idéer inklusive jämställdhet
där mäns och kvinnors lika rättigheter ska gälla”
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
bifallit hennes yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-10-30
2. Beslut av regionfullmäktige 2018-06-19, § 58
3. Policy för bidrag till ideella organisationer från Region Skåne

§ 67 Satsning ökad spelpedagogik barn och unga
Diarienummer 1802230

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden beviljar Game Habitat 500 000 kronor för att i
samverkan med Film i Skåne, Spelens hus och Sverok vidga och
förstärka en satsning på ökad spelpedagogik hos barn och unga.
Sammanfattning
Kultur- och medievaneundersökningar visar att spelkultur är den kulturform
som växer snabbast hos barn och unga. Kulturförvaltningens Statusrapport
kultur barn och unga 2018 behandlad av kulturnämnden 2018-11-01,
föreslår att kartläggning och satsningar bör genomföras för att sätta mer
fokus på spel. I ansökan från Game Habitat ingår att ta fram ett förslag på
hur en permanentad struktur för ökad spelpedagogik med fokus på barn och
unga i Skåne kan se ut. Kartläggning/inventering av spelområdet i Skåne
ska ske i samverkan med skånska spelaktörer/resurser och parallellt med
inventeringen ska pedagogiska aktiviteter gentemot skola, fritid, bibliotek
mfl. fortsätta.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-09
2. Ansökan från Game Habitat

§ 68 Utvecklingsbidrag Konstkiosk
Diarienummer 1802250

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden beviljar 300 000 kronor till den ideella föreningen
Konstkiosk för projektet Konstkiosk.
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Sammanfattning
Projektet Konstkiosk ska, med början i Malmö och därefter i fyra ytterligare
kommuner, verka för diskussioner om användning av det offentliga rummet.
Den fysiska basen blir en mobil kiosk, Konstkiosken, och samarbetspartner
är bl.a. Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektet har beviljats stöd från
Statens kulturråd och bakom projektet står den ideella föreningen
Konstkiosk. Projektet är tänkt att pågå från 2018-12-17 till 2020-12-18.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-09
2. Projektbidragsansökan

§ 69 Utvecklingsbidrag Uraniborg bit för bit
Diarienummer 1802251

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden beviljar Tycho Brahemuseet 300 000 kronor
för projektet Uraniborg - bit för bit.
Sammanfattning
Projektet Uraniborg - bit för bit är ett digitalt utställningsprojekt som lyfter
fram den kända astronomen Tycho Brahe och hans betydelse för kunskapen
om rymden. Utställningen avser att levandegöra Tychos slott Uraniborg
utifrån arkeologiska fynd och en digital modell av den sedan länge rivna
byggnaden. Tanken är att skapa en rumslig upplevelse för besökaren.
Projektet kommer att genomföras av Tycho Brahemuseet som är en del av
Landskrona museum i ett brett samarbete med Lunds universitet, både
Historiska museet vid Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Målet
är att i högre utsträckning nå och väcka ett historiskt intresse hos
målgruppen grundskoleelever.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-06
2. Ansökan från Game Habitat

§ 70 Aktuell information
Diarienummer 1800361

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna.
I ärendet finns följande dokument
1. Sammanställning 2018-12-06
_____________________________________________________________
§ 71 Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer 1800361
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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 2018-11-26
_____________________________________________________________
§ 72 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 2018-12-06
____________________________________________________________

Vid protokollet

Anne-Christine Backman
Sekreterare

Justeras 2018-12-13

Maria Ward (S)
Ordförande

Region Skåne
Kulturnämnden

Ronny Johannessen (M)
2:e vice ordförande

Reservation Ärende 5
Riktlinjer för bidrag till ideella organisationer från
kulturnämnden.
”Policy för bidrag”
Kulturnämnden 181206
Då vårt ändringsyrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna i Region Skåne.

__________________________________
Alexander Aardgaard (SD)
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