Kulturnämnden
PROTOKOLL §§ 14-25
Datum

2020-05-07
1 (9)

Protokoll från Kulturnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2020-05-07 kl 09.00-12.30
Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Magnus Lunderquist (KD), ordförande
Cristina Glad (L), 1:e vice ordförande
Stefan Pettersson (S), 2:e vice ordförande
Cornelia Björklund - Röjner (M)
Hans Svedell (M)
Ulrika Axelsson (C)
Susanne Asserfors (S)
Ulf-Peter Honoré (S)
Busi Dimitriu (V) §§ 14-21, 23-25
Christer Hovbrand (S), tjg ersättare för Busi Dimitriu (V) § 22
Therese Borg (SD)
Daniel Engström (SD), tjg ersättare för Stefan Borg (SD)
Ersättare
Emma Köster (M) §§ 14-22
Feliz Kino (M)
Nicola Rabi (M)
Margreth Segerstein (M)
Christer Hovbrand (S) §§ 14-21, 23-25
Anita Ljung (S)
Ida Nilsson (MP)
Övriga
Gitte Grönfeld Wille, kulturchef
Ola Jacobson, tillförordnad enhetschef
Robert Karlsson, utvecklare dans samt kommunikatör
Cecilia Palmkvist, kommunikatör

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Datum
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Annelien Van der Tang-Eliasson, utvecklare bibliotek § 17
Birgitta Miegel-Sandborg, utvecklare kultur och hälsa § 17
Karin Holmström, projektledare KulturCrew § 18
Nilsmagnus Sköld, Regionfastigheter § 19
Caisa Lindfors, utvecklare kulturarv och förvaltningsövergripande ansvar för
nationella minoriteter § 20
Fredrik Albihn, Tourism in Skåne § 21
Per Wilkens (S)
Martin Hallander (KD)
Margareta Olsson, representant SACO
Josefine Ralsgård, sekreterare

§ 14 Val av justeringsperson
Busi Dimitriu (V) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 15 Verksamhetsinformation
Covid-19 konsekvenser för kultursektorn i Skåne
Regional kulturplan för Skåne 2021-2024
Utvecklingsbidrag

§ 16 Omdisponering inom ramen för kulturnämndens verksamhetsplan
och budget 2020
Ärendenummer: 2019-POL000111
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden beslutar om en förstärkning av budgetposten för
strategiska utvecklingsinsatser enligt verksamhetsplan (kostnadsställe
40112) med 2 820 tkr. Förstärkningen finansieras genom följande
omdisponeringar inom ramen för budget 2020.
○ Kultursamverkan Skåne (40120) 1 500 tkr
○ Kulturförvaltningens budget (49100; 49300; 49400; 49500) 990 tkr
○ Regional biblioteksverksamhet (43101) 330 tkr
2. Kulturnämnden uppdrar åt ordförande att inom ramen för befintlig budget
på kostnadsställe 40112 besluta om fördelning av bidrag över 6 basbelopp
för att ombesörja att insatserna kommer kulturlivet till del skyndsamt.
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Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Ida Nilsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Kulturnämnden omfördelar 2 820 tkr för insatser i kultursektorn.
Omfördelningen kommer att användas till en sökbar utlysning riktad till
centrumbildningarna i Skåne samt ett sökbart expresstöd för yrkesverksamma
konstnärer, kulturskapare och arrangörer.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Cristina
Glad (L) och den sverigedemokratiska gruppen, att nämnden beslutar enligt
beslutet ovan.
Stefan Pettersson (S) yrkar, med instämmande av Busi Dimitriu (V), avslag till
den andra att-satsen i ordförandens förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden bifallit
ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-04-27

§ 17 Status läsfrämjande insatser med fokus på språkutveckling, litteracitet
och hälsa
Ärendenummer: 2020-POL000177
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna.
2. Kulturnämnden beaktar förslagen inför revidering av regional biblioteksplan
och strategi för kultur och hälsa.
Sammanfattning
Detta informationsärende redogör för hur Region Skåne arbetar inom språk- och
läsfrämjandeområdet. Arbetet tar utgångspunkt i två
tidigare antagna styrdokument Region Skånes regionala biblioteksplan 20172020 och Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2015-2020. Region Skåne
avser de kommande åren att fortsätta arbetet inom området genom långsiktiga
insatser i befintlig infrastruktur och i samverkan med de skånska kommunerna.
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Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av den
socialdemokratiska gruppen, att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-13

§ 18 KulturCrew Skåne - regional modell
Ärendenummer: 2020-POL000171
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beviljar Riksteatern Skåne 500 000 kronor för projektet
KulturCrew Skåne - regional modell.
Sammanfattning
KulturCrew är en modell för att stärka barns och ungas inflytande när det gäller
kulturarrangemang i skolan och på fritiden. Syftet är att ge eleverna stärkt
kompetens, ökat ansvar och ägarskap inom såväl arrangörskap som konst och
kultur. Modellen används i 12 kommuner i Skåne. Inom ramen för projektet vill
Riksteatern Skåne tillsammans med Musik i Syd utveckla modellen till att
omfatta fler skånska kommuner och fler konst- och kulturområden.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Stefan
Pettersson (S), att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-11
2. Projektbeskrivning KulturCrew

§ 19 Förslag till Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000151
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden sänder förslag till Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i Region
Skåne till Servicenämnden för synpunkter.
Sammanfattning
Riktlinjer har upprättats gemensamt av Region Skånes kulturförvaltning och
Regionfastigheter med syfte att beskriva hur Region Skåne arbetar med
konstnärlig gestaltning inom Region Skånes verksamhetsområde och
fastighetsbestånd.
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Yrkanden
Therese Borg (SD) och Daniel Engström (SD) yrkar att nämnden beslutar enligt
bifogat tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna.
Ordföranden yrkar, med instämmande av alliansgruppen, att nämnden beslutar
enligt beslutet ovan, dock med tillägget markerat i kursiv stil (i dokumentet
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i Region Skåne; under rubriken ”Dynamisk
hållbarhet”): Värnandet av historiskt värdefulla kulturarv och kulturmiljöer.
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna yrkar, med
instämmande av Busi Dimitriu (V) bifall till ordförandens förslag till beslut,
utan tillägg.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden bifallit
ordförandens yrkande.
Omröstning begärs och nämnden fastställer följande voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens förslag med tillägg enligt formulering ovan,
röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet från den socialdemokratiska gruppen, d.v.s. ordförandens förslag utan tillägg, röstar nej.
Omröstning utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster.
Ja-röster avges av:
Cristina Glad (L), Cornelia Björklund-Röjner (M), Hans Svedell (M), Ulrika
Axelsson (C), Therese Borg (SD), Daniel Engström (SD) och Magnus Lunderquist (KD).
Nej-röster avges av:
Stefan Pettersson (S), Susanne Asserfors (S), Ulf-Peter Honoré (S) och Busi
Dimitriu (V).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-26
2. Riktlinjer konstnärlig gestaltning

§ 20 Slutredovisning av utvecklingsplan för nationella minoriteter
Ärendenummer: 2020-POL000025
Kulturnämndens beslut
1. Området Sveriges nationella minoriteter ska implementeras i kulturnämndens
ordinarie styrdokument.
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2. Region Skånes kulturnämnd ska beakta föreslagna rekommendationer för det
fortsatta arbetet med nationella minoriteter.
Sammanfattning
Ärendet är en slutredovisning av Region Skånes kulturnämnds Utvecklingsplan
för nationella minoriteter 2016-2019 som beslutades av nämnden i december
2015. Redovisningen görs inte på aktivitetsnivå utan lyfter fram
framgångsfaktorer och ger en omvärldsanalys. Slutsatser och rekommendationer
för hur kulturnämndens arbete med området nationella minoriteter framöver bör
bedrivas avslutar redovisningen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-26
2. Slutredovisning av utvecklingsplan nationella minoriteter
3. Sammanställning av projektansökningar och beviljade medel åren 20162019 av det särskilda bidraget som endast nationella minoriteters
organisationer och föreningar kunde söka

§ 21 Slutredovisning Hållbar produktutveckling inom natur- och
kulturturism
Ärendenummer: 2020-POL000176
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger slutrapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Region Skånes kulturförvaltning har under fyra år medfinansierat projektet
"Hållbar utveckling av metoder för produkt- och tjänsteutveckling inom naturoch kulturturism i Skåne". Tourism in Skåne har lett projektet, vars syfte har
varit att prova ny koncept- och produktutveckling för företag som verkar inom
besöksnäringen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-13
2. Avsiktsförklaring Dnr: 1601598/1
3. Slutligt resultat av projektet Dnr: Tuor/160013

§ 22 Initiativärende. ABF Skåne ska verka för demokrati och fri
åsiktsbildning om de ska få bidrag från Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000125
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Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden avslår initiativärendet.
Reservationer
Therese Borg (SD) och Daniel Engström (SD) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckningar
Busi Dimitriu (V) deltar ej i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna yrkar att regionfullmäktige ålägger kulturnämnden att
sända en skriftlig varning till ABF Skåne. Som anledning anger
Sverigedemokraterna att ABF inte har velat hyra lokal av Knislinge Folkets hus
och parkförening för sitt 100 års jubileum. Kulturnämnden avslår
initiativärendet med hänvisning till föreningsfriheten.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Cristina
Glad (L) och Stefan Pettersson (S), att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna yrkar avslag till
ordförandens förslag till förmån för sitt eget yrkande i initiativärendet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden bifallit
ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-09
2. Initiativärende. ABF Skåne ska verka för demokrati och fri åsiktsbildning
om de ska få bidrag från Region Skåne

§ 23 Månadsuppföljning med prognos januari-mars 2020 kulturnämnden
Ärendenummer: 2020-POL000132
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden fastställer föreliggande månadsuppföljning per mars med
prognos för nämndens ansvarsområde.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en uppföljning och prognos för kulturnämnden 2020 efter
mars månad.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-15
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2. Månadsuppföljning per mars 2020

§ 24 Anmälan av delegationsbeslut kulturnämnden maj
Ärendenummer: 2020-POL000002
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.
Sammanfattning
Delegationsbeslut från Region Skånes kulturförvaltning sedan föregående möte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-28
2. Sammanställning av delegationsbeslut KN 2020-05-07
3. # 1 - 2 Ordförandebeslut KN 2020-05-07
4. # 3 - 32 Delegationsbeslut beviljat bidrag KN 2020-05-07
5. # 33 - 57 Delegationsbeslut godkänd redovisning KN 2020-05-07
6. # 58 - 64 Delegationsbeslut i huvudsak godkänd redovisning KN 2020-05-07
7. # 65 - 70 Delegationsbeslut uppskov för redovisning KN 2020-05-07
8. # 71 Delegationsbeslut återkrav av bidrag KN 2020-05-07

§ 25 Anmälan av informationshandlingar kulturnämnden maj
Ärendenummer: 2020-POL000003
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till kulturnämnden sedan föregående möte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-28
2. Sammanställning av informationshandlingar KN 2020-05-07
3. Regionfullmäktige § 15 Val till Kulturnämnden
4. Personalnämnden § 15 Kompetensförsörjningsplan 2020
5. Revisorerna Granskning av nämndernas arbete med medborgardialog

Vid protokollet

Josefine Ralsgård
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Sekreterare

Justerat 2020-05-12

Magnus Lunderquist
Ordförande

Region Skåne

Busi Dimitriu
Ledamot

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Kulturnämnden 2020-05-07
Ärende 3. Omdisponering inom ramen för verksamhetsplan och budget 2020
I den tid vi nu befinner oss i så finns det all anledning att se över och nyttja så mycket medel
som möjligt för att stödja och utveckla kulturlivet. Att fortsätta arbetet med att om möjligt
prioritera om ser vi därför som något positivt.
Vi menar dock att andra attsatsen i beslutet är onödigt att fatta. För ett år sedan antog
kulturnämnden en delegationsordning där ordföranden ges utrymme att fatta brådskande
beslut om ordförande bedömer det nödvändigt. Delegationsordningen ger därmed utrymme
för just det som finns i beslutet vilket man kan tolka som att ordförande i detta fall ges ett
särskilt utrymme att fatta beslut som omfattar mer än vad delegationsordningen syftar till.
Vår uppfattning är att det är i huvudsak kulturnämnden som ska fatta besluten och att
ordföranden kan fatta beslut om särskilda skäl föreligger i enlighet med delegationsordningen.

1

Kulturnämndens sammanträde 2020-05-07
Protokollsanteckning
Ärende: Omdisponering inom ramen för kulturnämndens
verksamhetsplan och budget 2020
Det skånska kulturlivet går på knäna på grund av corona-viruset och riskerar att ta permanent
skada av krisen. Många kulturskapare drabbas hårt när teaterföreställningar ställs in,
konstutställningar inte blir av och arrangemang skjuts på framtiden.
Miljöpartiet i Region Skåne anser att det stödpaket som Alliansen har tagit beslut om inte är
tillräckligt. Det räcker med en snabb uträkning för att förstå att de här pengarna inte räcker
särskilt långt. Vi vill se ett större räddningspaket till kulturlivet.
Miljöpartiet ser också med oro på att det inte är några nya pengar utan omfördelas från andra
delar av budgeten. Det är viktigt att andra delar av kulturlivet inte drabbas.
Ida Nilsson
Ersättare Kulturnämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Yrkande
Kulturnämnden 2020-05-07
Ärende 6. Förslag till Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i Region Skåne
Sverigedemokraterna värnar om historiskt värdefulla kulturmiljöer och artefakter och
anser att vikten av kulturmiljövård behöver lyftas fram när det gäller konstnärlig
gestaltning vid såväl nybyggnation som ombyggnation. Det är viktigt att bevara såväl
som framhäva historiskt värdefulla kulturmiljöer och artefakter, vilket bör framgå
tydligt i riktlinjerna.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
Att följande punkt läggs till under rubriken ”Dynamisk hållbarhet” i riktlinjerna,
innan dessa sänds till Servicenämnden för synpunkter:
 Värnandet och framhävandet av historiskt värdefulla kulturmiljöer och
artefakter.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg
Daniel Engström
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Reservation
Kulturnämnden 2020-05-07.
Ärende 9. Initiativärende. ABF Skåne ska verka för demokrati
och fri åsiktsbildning om de ska få bidrag från Region Skåne.
Att med hänvisning till föreningsfrihet avslå vårt initiativärende, i vilket vi vill se att
ABF Skåne varnas och att deras framtida agerande följs upp, är anmärkningsvärt.
Vi står fullt ut bakom föreningsfrihet, precis som vi står bakom åsikts – och
yttrandefrihet. På intet sätt vill vi hindra ABF Skåne från att verka som förening och
vi vill inte heller ta ifrån dem deras rätt till åsikter och att agera utifrån dessa åsikter.
Dock är det ett faktum att alla organisationer som tar emot bidrag från Region Skåne
ska leva upp till vissa villkor. Om de inte lever upp till dessa villkor kan de nekas
bidrag. Det är vad vårt initiativärende handlar om – ABF Skånes rätt till bidrag
kopplat till hur de verkar. Ärendet handlar inte om ABF Skånes rätt att verka som
förening, och därmed inte om föreningsfrihet. Det finns oerhört många föreningar i
vårt avlånga land som av olika skäl inte får bidrag, men de är lika fria att verka som
föreningar ändå. Kanske till och med mer fria, eftersom de inte behöver uppfylla
vissa krav som villkor för bidrag.
I den överenskommelse som finns mellan Region Skåne och folkbildningen framgår
att folkbildningen ska verka för demokrati, samhällsengagemang, fri åsiktsbildning
och inkludering, samt motverka exkludering och diskriminering. Agerandet från ABF
Skåne kan inte anses följa överenskommelsen mellan Region Skåne och
folkbildningen, då de utsatt en ideell och politiskt obunden förening för en form av
ekonomisk sanktion enbart för att föreningen behandlar samtliga partier på samma
sätt och inte exkluderar någon när det gäller uthyrning av lokal.
ABF Skåne omfattas av föreningsfrihet, precis som Sverigedemokraterna, och precis
som Folkets hus och Parkförening i Knislinge också gör. Genom sitt agerande har
dock ABF Skåne försökt inskränka föreningsfriheten för de två övriga föreningarna
genom att försvåra för den ena att i framtiden kunna hyra lokal för möten (vi har
även mötesfrihet i Sverige, vill vi påminna om), och genom att försöka styra över till
vilka den andra föreningen ska hyra ut lokal i framtiden. Detta med skattemedel som
stöd.
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Hade ABF Skåne varit ett företag, eller en förening som inte finansieras av
skattemedel, hade vårt initiativärende inte skrivits. Det hade då varit en enkel fråga
om konsumentmakt, detta att ett företag eller en förening väljer att avstå att hyra en
lokal av ideologiska skäl och för att göra ett ”statement”.
När det nu handlar om ett skattefinansierat studieförbund hamnar dock allt i ett
annat ljus, och de villkor som finns för att få bidrag måste givetvis beaktas. Det är
därmed anmärkningsvärt att dessa villkor helt bortsetts ifrån inför beslut i detta
ärende.
Med hänvisning till ovan anförda reserverarar vi oss mot beslutet att avslå vårt
initiativärende.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg
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