Kulturnämnden
PROTOKOLL §§ 50-61
Datum

2020-12-03
1 (9)

Protokoll från Kulturnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2020-12-03 kl. 09.00 – 14.00
Rådhus Skåne, Kristianstad + Teams

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)
Therese Borg (SD)
Per Gustafsson (SD) tjg ersättare för Stefan Borg (SD)
Ersättare
Emma Köster (M)
Feliz Kino (M)
Nicola Rabi (M) §§ 50-56
Margreth Segerstein (M)
Hanna Dalhusen (M)
Christer Hovbrand (S)
Anita Ljung (S)
Muna Osman (S)
Ida Nilsson (MP)
Daniel Engström (SD)
Övriga
Gitte Grönfeld Wille, kulturchef
Maria Tsakiris, bitr. kulturchef och enhetschef

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
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Eva Nilsson, kommunikations- och enhetschef
Simon Roos, enhetschef § 52
Cecilia Widberg, utvecklare/processledare för Kultursamverkansmodellen § 52
Ola Jacobson, utvecklare kulturella och kreativa näringar samt internationella
relationer § 55
Linnéa Jahn, vik. utvecklare bild och form § 56
Jaana, Järretorp, utvecklare bild och form § 57
Magnus Engvall, utvecklare film och rörlig bild, § 58
Bobbi Augustine Sand, Transcenders § 58
Oscar Wemmert, GameFlame § 58
Robert Karlsson, utvecklare dans samt kommunikatör
Per Wilkens (S)
Martin Hallander (KD)
Margareta Olsson, verksamhetscontroller samt representant SACO
Josefine Ralsgård, sekreterare

§ 50 Val av justeringsperson
Stefan Pettersson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 51 Verksamhetsinformation
Fördelning av bidrag inom statligt stödpaket till kulturen
Malmö som europeisk kulturhuvudstad 2029
Plan för dialog och mötesplatser 2021
Månadsuppföljning jan-sep 2020

§ 52 Verksamhetsplan och internbudget 2021 KN
Ärendenummer: 2019-POL000107
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden beslutar om föreliggande förslag
till preliminär verksamhetsplan och budget för 2021.
2. Verksamhetsplan och budget fastställs den 18 februari 2021 efter beslut i
Statens kulturråds styrelse om vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen.
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Reservationer
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet att
fastställa förslaget till preliminär verksamhetsplan och budget för 2021 med
hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckningar
Stefan Pettersson (S), Susanne Asserfors (S) och Ulf-Peter Honoré (S) deltar ej i
beslutet och gör bifogad anteckning till protokollet.
Busi Dimitriu (V) deltar ej i beslutet och gör bifogad anteckning till protokollet.
Ida Nilsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Förslaget till verksamhetsplan och budget 2021 bygger på Regional kulturplan
för Skåne 2021–2024 samt de övergripande målen och prioriteringarna i Region
Skånes budget och verksamhetsplan för 2021. Kulturnämndens
verksamhetsplan och budget utgår också från Region Skånes gemensamma mål
med framtidstro och livskvalitet i fokus: bättre liv och hälsa för fler;
tillgänglighet och kvalitet; hållbar utveckling i hela Skåne; attraktiv
arbetsgivare; professionell verksamhet; och långsiktigt stark ekonomi. Den
statliga medfinansieringen till regional kulturverksamhet inom ramen för
kultursamverkansmodellen är satt på 2020 års nivå i väntan på Statens
kulturråds beslut om nivån på statsbidraget 2021.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar med instämmande av Cornelia
Björklund-Röjner (M), Cristina Glad (L) och Ulrika Axelsson (C) att nämnden
beslutar enligt beslutet ovan.
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) yrkar att nämnden beslutar enligt
bifogat yrkande från Sverigedemokraterna, gällande beslut om preliminär
verksamhetsplan och budget för 2021 och yrkar bifall till att-sats 2.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena gällande att-sats 1 och finner att
nämnden bifallit ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-26
2. Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021
3. Resultatbudget, bilaga 1 till kulturnämndens verksamhetsplan och budget
2021
4. Resultatbudget 2021 med kostnader per utgiftsområde, bilaga 2 till
kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021
5. Sammanställning ansökningar verksamhetsstöd 2021, bilaga 3 till
kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021
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6. Villkor för verksamhetsstöd 2021, bilaga 4 till kulturnämndens
verksamhetsplan och budget 2021
7. Intern kontrollplan för kulturnämnden 2021
8. Framställan om vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet inom
ramen för kultursamverkansmodellen

§ 53 Covid-19 konsekvenser för kultursektorn i Skåne december 2020
Ärendenummer: 2020-POL000183
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna med beaktande i det
fortsatta arbetet med analys av konsekvenserna av covid-19.
Sammanfattning
En enkät om konsekvenserna av covid-19 skickades i september ut till
organisationer med verksamhetsbidrag eller bidrag för pågående
utvecklingsprojekt. Enkätsvaren återger hur organisationerna beräknat
intäktsbortfall och vilka stöd man kunnat få del av. Organisationerna redogör
vidare för inställda arrangemang, åtgärder och anpassningar som vidtagits och
vilken verksamhet som kunnat bedrivas. Vilken planering som gjorts för hösten
ingår också.
Enkätresultatet kommer att utgöra ett av underlagen för den analys av
konsekvenserna av covid-19 som kulturnämnden beslutat om i samband med
redovisningen av vårens enkät. Analysen redovisas för nämnden våren 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-03
2. PM Covid-19 - konsekvenser för kultursektorn i Skåne

§ 54 Revidering av Region Skånes kulturpriser
Ärendenummer: 2020-POL000409
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige uppdrar åt kulturnämnden att göra en översyn av
kulturprisets riktlinjer samt revidera kulturpaletten, för att överensstämma
med Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 och dess
utvecklingsområden.
Sammanfattning
I samband med att Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 togs i
Regionfullmäktige 6 oktober 2020, revideras Region Skånes kulturpriser i syfte
att skapa en större samstämmighet mellan priserna och utvecklingsområdena i
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kulturplanen. Bägge priserna ska bidra till att främja utveckling av kulturlivet i
Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-07

§ 55 Uppdaterad regional handlingsplan för kulturella och kreativa
näringar
Ärendenummer: 2020-POL000485
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar om en uppdatering av Regional handlingsplan för
kulturella och kreativa näringar enligt bilaga.
Sammanfattning
I januari 2013 antog Regionala tillväxtnämnden och Kulturnämnden inom
Region Skåne en gemensam strategi i syfte att utveckla entreprenörskap och
företagande inom kulturella och kreativa näringar (KKN). Samma år tog
nämnderna tillsammans fram en handlingsplan utifrån strategin. Detta ärende
innebär att kulturnämnden beslutar om en uppdatering av handlingsplanen.
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 2020-10-20
2. Regional handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

§ 56 Redovisning av inköp av konst 2020
Ärendenummer: 2020-POL000488
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Ärendet delredovisar av inköp av konst till Region Skånes Konstsamling, 1
januari till och med 31 oktober 2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag, 2020-11-02
2. Utdrag ur Konstdatabasen, 2020-11-02
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§ 57 Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik
Ärendenummer: 2020-POL000497
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beviljar 300 000 kronor till den enskilda firman Platskultur för
projektet Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik.
Sammanfattning
I projektet - Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik - ska
Platskultur undersöka möjligheten att skapa en tjänst/plattform/förmedling för
samarbeten mellan stadsplanering och skola i 3-4 skånska kommuner. Syftet är
att främja barns och ungas delaktighet i och förståelse för
stadsbyggnadsprocesser. Denna modell för samarbete ska sen spridas till andra
kommuner i och utanför regionen. Platskultur är en enskild firma som sedan
2017 har bedrivit verksamhet med inriktning Arkitekturverksamhet.
Projektet bidrar till att uppnå formulerade mål och insatser i Region Skånes
Strategi för Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form och design.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar med instämmande av Stefan
Pettersson (S), Susanne Asserfors (S) och Ulf-Peter Honoré (S) att nämnden
beslutar enligt beslutet ovan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-03
2. Projektbeskrivning Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik

§ 58 Slutredovisning av projektet Ökad spelkunnighet och spelpedagogik
för barn och unga
Ärendenummer: 2020-POL000498
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
I december 2018 beviljade Region Skånes kulturnämnd 500 000 till Game
Habitat och projektet Ökad spelkunnighet och filmpedagogik för barn och unga.
Projektets syfte har varit att förmedla en bild av hur barn och unga möter spel,
spelskapande och spelkultur idag och utifrån det skapa en regional modell för
spelkulturens och spelutvecklingens position i Skåne. Utifrån kartläggning,
enkäter och i samverkan med andra aktörer ger rapporten förslag på en
pedagogisk och långsiktig satsning på främjande av spelkunnighet och
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spelpedagogisk verksamhet för barn och unga, samt fylla behovet av den
ökande efterfrågan på kunskap om spel som kultur- och konstform.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-28
2. Slutrapporten Ökad spelkunnighet och filmpedagogik för barn och unga

§ 59 Månadsuppföljning med prognos januari-oktober 2020
kulturnämnden
Ärendenummer: 2020-POL000132
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden fastställer föreliggande uppföljning och prognos per oktober
2020 och lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en redovisning av utfallet per oktober 2020 jämfört med
budget och helårsprognos för kulturnämnden.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-12
2. Månadsuppföljning jan-okt 2020

§ 60 Anmälan av delegationsbeslut kulturnämnden december
Ärendenummer: 2020-POL000002
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.
Sammanfattning
Delegationsbeslut från Region Skånes kulturförvaltning sedan föregående
sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-23
2. Sammanställning delegationsbeslut KN 2020-12-03
3. # 1-3 Ordförandebeslut KN 2020-12-03
4. # 4 Delegationsbeslut förvaltningschef KN 2020-12-03
5. # 5-21 Delegationsbeslut beviljat bidrag KN 2020-12-03
6. # 22-26 Delegationsbeslut godkänd redovisning KN 2020-12-03
7. # 27-30 Delegationsbeslut i huvudsak godkänd redovisning KN 2020-12-03
8. # 31-61 Delegationsbeslut uppskov för redovisning KN 2020-12-03
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9. # 62 Delegationsbeslut Förlängning av samarbetsavtal KN 2020-12-03

§ 61 Anmälan av informationshandlingar kulturnämnden december
Ärendenummer: 2020-POL000003
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till kulturnämnden sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-23
2. Sammanställning av informationshandlingar KN 2020-12-03
3. RF § 58 Regional kulturplan, § 79 Region Skånes verksamhetsplan och
budget
4. PN § 43 Revidering av medarbetarenkät
5. Skrivelse till Nordiska rådets svenska delegation

Vid protokollet

Josefine Ralsgård
Sekreterare
Justerat 2020-12-07

Region Skåne

Magnus Lunderquist

Stefan Pettersson

Ordförande

2:e vice ordförande
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Reservation
Kulturnämnden 2020-12-03.
Ärende 3 Verksamhetsplan och internbudget 2021
Vi har tidigare, i regionfullmäktige, yrkat på ett eget budgetförslag för Region Skåne 2021 och även
på ett eget förslag på kulturplan. Tyvärr har inte våra yrkanden vunnit gehör, varför vi nu i
kulturnämnden har att förhålla oss till en annan budgetram, andra mål, och en delvis annan
kulturpolitisk inriktning, än vi velat se.
Dock finns utrymme för att inom ramen för den budget och den kulturplan som antagits av
regionfullmäktige och som kulturnämnden nu har att förhålla sig till, påverka nämndens fördelning
av regionbidraget och att påverka villkoren för stöd. Det finns också utrymme för att utifrån det
övergripande mål som finns formulerat i kulturplanen, formulera fler och mer konkreta mål. Vi har
därför framfört ett antal yrkanden gällande Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021 i
de delar som vi kan, och anser är mest angelägna att, påverka och förändra till det bättre.
Gällande fördelningen av regionbidrag enligt resultatbudget bilaga 2 yrkade vi på:
-

att MAFF (Malmö Arabiska Filmfestival) och studieförbundet Ibn Rushd erhåller
vardera 0 kr i bidrag.
att Historiska museet i Lund får 1 200 000 kr istället för de 400 000 kr som anges i
föreliggande förslag på resultatbudget.
att resterande regionbidrag som sparas in genom att ge 0 kr till MAFF respektive Ibn
Rushd fördelas proportionellt (utifrån de i föreliggande förslag på resultatbudget
angivna bidragsnivåerna) mellan Regionmuseet i Kristianstad och de fyra olika
kulturarvsförbunden (Skånes Arkivförbund, Skånes Hembygdsförbund, Skånes
Hemslöjdsförbund, Skånes Näringslivsarkiv).

Gällande villkoren för stöd bilaga 4 yrkade vi på:
-

att det under rubriken ”Gemensamma villkor” görs följande tillägg i texten:
”Inget stöd ges till organisationer vars verksamhet inte är förenlig med för det
svenska majoritetssamhället centrala, demokratiska värderingar eller som bidrar
till splittring och utanförskap, exempelvis genom
-att inte stå för jämställdhet
-att verka radikaliserande och polariserande
-att sträva efter att lyfta fram och stärka annan nationell identitet än den svenska
(med undantag för nationella minoriteter) och på så sätt försvåra anpassning till
det svenska samhället bland de som är utrikes födda
-att sprida hat mot grupper av människor
-att uppvisa sympatier för/ge stöd till antidemokratiska och/eller våldsbejakande
personer och rörelser”

_________________________________________________________________________________________________________________
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Gällande bilagan ”Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021” yrkade vi på:
-

att nedan angivna och mer konkreta mål läggs till under rubriken ”Mål”:
 Kulturen ska binda samman Sveriges och regionens förflutna med såväl nutid
som framtid.
 Kulturen ska förvalta Sveriges och regionens historia och arv, främja
gemenskap och trygga den lokala, regionala och nationella identiteten.
 Möjlighet till kulturupplevelser och till att skapa och uttrycka sig genom kultur
ska finnas för alla, i alla livets skeden, oavsett individuella och geografiska
förutsättningar, och kulturen ska ges möjlighet att spela stor roll för hälsan.
 Natur- och kulturvård ska knytas samman i högre utsträckning.
 Inom samhällsbyggnad ska kulturhistorisk hänsyn och kulturell planering vara
självklara, integrerade delar i hela regionen.
 Det ska finnas god tillgång till kulturella utbildningar och kulturinstitutioner av
hög kvalitet.
 Samtidskulturella uttryck ska i högsta möjliga mån sträva efter att vara
oberoende från såväl kommersiella som of
f entligpolitiska intressen.

Då våra yrkanden inte bifölls reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg
Per Gustafsson
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Kulturnämnden 201203

3. Verksamhetsplan och internbudget 2021 KN
Socialdemokraterna deltar inte i beslut med hänvisning till det socialdemokratiska
budgetalternativet som lades i Region Skåne.
Det skånska kulturlivet ansträngs hårt av de minskade intäkter som följer i coronapandemins
spår. Socialdemokraterna i Region Skåne menar att alliansens budget inte räcker för att täcka
behoven och ville satsa ytterligare 21,5 miljoner kronor på kulturen.
I den preliminära budgeten fattas generella uppräkningar av anslagen till verksamheterna. Ifall
detta inte ändras i februari innebär det att de tvingas till tuffa nedskärningar. Det hade varit ett
hårt slag mot ett redan pressat kulturliv. Vi förutsätter att detta ändras när kulturnämndens
budget revideras i februari efter att de statliga kulturbidragen fördelats.
Det socialdemokratiska budgetförslaget skulle innebära 21,5 miljoner kronor mer till kulturen
än den styrande alliansens budgeten. Förutom att alliansstyrets neddragningar under
mandatperioden återställs innehåller den bland annat en satsning på ett regionalt
produktionsstöd för film och en satsning på att tillgängliggöra skånsk scenkonst digitalt.
Kultursatsningar i socialdemokraternas budgetalternativ 2021

•
•

•
•

Återställning av neddragningar: 20 miljoner – Alliansstyrets nedskärningar under
mandatperioden återställs.
Filmsatsning: 5 miljoner – en skånsk produktionsrabatt där aktörer kan söka ett stöd
om 30 procent av spenderade kostnader för filmer som produceras helt eller delvis i
Skåne.
Digitalisering med inriktning på streaming av scenkonst: 1 miljon – införandet av en
tjänst för streaming av skånsk scenkonst utreds.
Barns läsning: 0,5 miljon – projekt för att öka skånska barns läsning förstärks.

För Socialdemokraterna i Kulturnämnden
Stefan Pettersson, gruppledare (S)

Kulturnämndens sammanträde 2020-12-03

PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 03. Verksamhetsplan och internbudget 2021 KN
Då Vänsterpartiets förslag till budget inte fick gehör på Regionfullmäktige 2020-11-02 valde Vänsterpartiet att avstå från att delta i beslut gällande verksamhetsplan och internbudget för kulturnämnden för verksamhetsår 2021. Detta eftersom Vänsterpartiets budget
hade gett utrymme för fler och bättre satsningar. Bland annat inom områdena biblioteksverksamhet, folkbildning, samverkan med andra politikområden samt evidensbaserad
forskning för att lyfta fram kulturens positiva effekter på bland annat hälsa.
Eftersom det vore politiskt inkonsekvent att yrka på ändringar inom vad som, för oss, är en
underfinansierad verksamhet i förhållande till behoven valde vi att avstå från att delta i beslut. Kulturen förtjänar bättre och politiken borde veta bättre än att lägga sig på en miniminivå.
Malmö 2020-12-03

För Vänsterpartiet i Region Skåne
Busi Dimitriu, ledamot i kulturnämnden för Vänsterpartiet

Kulturnämndens sammanträde 2020-12-03

Protokollsanteckning
Ärende: Verksamhetsplan och internbudget 2021
I Region Skånes två senaste budgetar har neddragningarna på kulturen varit påtagliga. Det
tycker vi i Miljöpartiet är helt fel väg att gå, särskilt med tanke på att det skånska kulturlivet
har drabbats hårt av pandemin. Inte bara de stora institutionerna har drabbats, även enskilda
kulturarbetare har sett sina inkomster och uppdrag försvinna. Det är en kris som hotar att
orsaka skador på kulturlivet som är omöjliga att ställa till rätta.
Miljöpartiet vill istället se kraftfulla stödåtgärder till kulturen. Stödet till det fria kulturlivet
måste stärkas och vi vill utöka medlen till Region Skånes sökbara utvecklingsbidrag och
särskilda utvecklingsmedel. Samtidigt behöver verksamhetsbidragen skrivas upp och medel
avsättas till krisåtgärder.
I vårt budgetförslag för Region Skåne 2021 satsade vi därför på ett framtidspaket för kulturen.
En särskild kultursatsning som innebar att Kulturnämnden skulle få ett extra tillskott på 18
miljoner kronor, utöver uppräkningar. Där fanns bland annat medel avsatta för att dra tillbaka
sparkravet på Regionmuseet i Kristianstad och rädda Åhus museum. Nu får vi istället hoppas
på att de får utökade medel när nämnden klubbar den slutgiltiga budgeten i februari.
Vi vill rädda och stärka det skånska kulturlivet. Vi menar att kulturen måste ges bättre
förutsättningar än så här för att kunna frodas i hela Skåne.

Ida Nilsson
Ersättare Kulturnämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Yrkande
Kulturnämnden 2020-12-03.
Ärende 3 Verksamhetsplan och internbudget 2021
Vi har tidigare, i regionfullmäktige, yrkat på ett eget budgetförslag för Region Skåne 2021 och även
på ett eget förslag på kulturplan. Tyvärr har inte våra yrkanden vunnit gehör, varför vi nu i
kulturnämnden har att förhålla oss till en annan budgetram, andra mål, och en delvis annan
kulturpolitisk inriktning, än vi velat se.
Dock finns utrymme för att inom ramen för den budget och den kulturplan som antagits av
regionfullmäktige och som kulturnämnden nu har att förhålla sig till, påverka nämndens fördelning
av regionbidraget och att påverka villkoren för stöd. Det finns också utrymme för att utifrån det
övergripande mål som finns formulerat i kulturplanen, formulera fler och mer konkreta mål. Vi
framför därför ett antal yrkanden gällande Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021 i de
delar som vi kan, och anser är mest angelägna att, påverka och förändra till det bättre.
Gällande fördelningen av regionbidrag enligt resultatbudget bilaga 2 yrkar vi på:
-

att MAFF (Malmö Arabiska Filmfestival) och studieförbundet Ibn Rushd erhåller
vardera 0 kr i bidrag.
att Historiska museet i Lund får 1 200 000 kr istället för de 400 000 kr som anges i
föreliggande förslag på resultatbudget.
att resterande regionbidrag som sparas in genom att ge 0 kr till MAFF respektive Ibn
Rushd fördelas proportionellt (utifrån de i föreliggande förslag på resultatbudget
angivna bidragsnivåerna) mellan Regionmuseet i Kristianstad och de fyra olika
kulturarvsförbunden (Skånes Arkivförbund, Skånes Hembygdsförbund, Skånes
Hemslöjdsförbund, Skånes Näringslivsarkiv).

Gällande villkoren för stöd bilaga 4 yrkar vi på:
-

att det under rubriken ”Gemensamma villkor” görs följande tillägg i texten:
”Inget stöd ges till organisationer vars verksamhet inte är förenlig med för det
svenska majoritetssamhället centrala, demokratiska värderingar eller som bidrar
till splittring och utanförskap, exempelvis genom
-att inte stå för jämställdhet
-att verka radikaliserande och polariserande
-att sträva efter att lyfta fram och stärka annan nationell identitet än den svenska
(med undantag för nationella minoriteter) och på så sätt försvåra anpassning till
det svenska samhället bland de som är utrikes födda
-att sprida hat mot grupper av människor
-att uppvisa sympatier för/ge stöd till antidemokratiska och/eller våldsbejakande
personer och rörelser”
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Gällande bilagan ”Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021” yrkar vi på:
-

att nedan angivna och mer konkreta mål läggs till under rubriken ”Mål”:
 Kulturen ska binda samman Sveriges och regionens förflutna med såväl nutid
som framtid.
 Kulturen ska förvalta Sveriges och regionens historia och arv, främja
gemenskap och trygga den lokala, regionala och nationella identiteten.
 Möjlighet till kulturupplevelser och till att skapa och uttrycka sig genom kultur
ska finnas för alla, i alla livets skeden, oavsett individuella och geografiska
förutsättningar, och kulturen ska ges möjlighet att spela stor roll för hälsan.
 Natur- och kulturvård ska knytas samman i högre utsträckning.
 Inom samhällsbyggnad ska kulturhistorisk hänsyn och kulturell planering vara
självklara, integrerade delar i hela regionen.
 Det ska finnas god tillgång till kulturella utbildningar och kulturinstitutioner av
hög kvalitet.
 Samtidskulturella uttryck ska i högsta möjliga mån sträva efter att vara
oberoende från såväl kommersiella som of
f entligpolitiska intressen.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg
Per Gustafsson
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