Kulturnämnden
PROTOKOLL §§ 1-16
Datum

2021-02-18
1 (11)

Protokoll från Kulturnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-02-18 kl 09.00 – 14.00
Teams (presidiet samlat i rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö)

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) §§ 8-16
Margreth Segerstein (M) §§ 1-10
Hanna Dalhusen (M) §§ 1-10
Christer Hovbrand (S)
Anita Ljung (S)
Muna Osman (S)
Ida Nilsson (MP)
Daniel Engström (SD)

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 1 2
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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2021-02-18

Övriga
Gitte Grönfeld Wille, kulturchef
Maria Tsakiris, bitr. kulturchef och enhetschef
Eva Nilsson, kommunikations- och enhetschef
Simon Roos, enhetschef
Cecilia Widberg, utvecklare/processledare för Kultursamverkansmodellen § 4
Magnus Engvall, utvecklare film och rörlig bild, § 7
Susann Jonsson, filmutredare och konsult § 7
Jaana, Järretorp, utvecklare bild och form § 8
Ann Lundborg, utvecklare folkbildning och bibliotek § 9
Caisa Lindfors, utvecklare kulturarv och förvaltningsövergripande ansvar för
nationella minoriteter §§ 11-12
Cecilia Palmkvist, kommunikatör
Robert Karlsson, utvecklare dans samt kommunikatör
Margareta Olsson, verksamhetscontroller samt representant SACO
Per Wilkens (S)
Martin Hallander (KD)
Ola Obrant-Andreasson (C)
Josefine Ralsgård, sekreterare

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

§ 2 Verksamhetsinformation
Status covid-19
Regional kulturplan för Skåne 2021-2024
-

Uppföljning av kulturplanen

-

Kick-off våren 2021

§ 3 Verksamhetsberättelse 2020 KN
Ärendenummer: 2020-POL000132
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden fastställer föreliggande förslag till verksamhetsberättelse 2020,
inklusive återrapportering av intern kontroll, och överlämnar densamma till
regionstyrelsen.
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Sammanfattning
Verksamhetsberättelse 2020 har upprättats enligt rådande anvisningar för
Region Skåne. I verksamhetsberättelsen ingår uppföljning av intern kontroll och
ekonomiskt utfall.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-08
2. Kulturnämndens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
3. Återrapportering av intern kontroll 2020

§ 4 Justering av internbudget 2021 - statligt bidrag
Ärendenummer: 2019-POL000107
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden fastställer reviderad internbudget 2021 enligt föreliggande
förslag.
Reservationer
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet 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.
Ida Nilsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.

Sammanfattning
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-12-03 om preliminär
verksamhetsplan och budget 2021. Samtidigt beslutade nämnden att
budgetjusteringar kan komma att ske efter beslut från Statens kulturråd om
finansiering enligt kultursamverkansmodellen.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar att nämnden beslutar enligt
beslutet ovan.
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) yrkar att nämnden beslutar enligt
bifogat yrkande från Sverigedemokraterna.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden bifallit
ordförandens yrkande.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-02-09
2. Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021
3. Resultatbudget 2021, 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
6. Villkor för verksamhetsstöd 2021, bilaga 4 till kulturnämndens
verksamhetsplan och budget 2021
7. Intern kontrollplan för kulturnämnden 2021
8. Beslut KUR 2020/15238. Fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet för år 2021 inom ramen för kultursamverkansmodellen

§ 5 Utlysning av regionalt extra krisstöd till kultursektorn
Ärendenummer: 2020-POL000582
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden uppdrar åt Kulturförvaltningen att göra en utlysning av
regionalt krisstöd till kultursektorn enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 10 december 2020 beslutade regionstyrelsen att
fördela 9 500 000 kronor till kulturnämnden för finansiering av stödinsatser
riktat till aktörer inom skånska kultursektorn som lidit ekonomisk skada till
följd av covid-19. Kulturnämnden fick i uppdrag att fastställa och hantera
ansökningsförfarandet rörande dessa stödinsatser.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-08
2. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2020-12-10

§ 6 Region Skånes kulturpriser 2021-2024
Ärendenummer: 2020-POL000409
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden fastställer ny inriktning för kulturpaletten och kulturpriset
utifrån Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 och dess utvecklingsområden.
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Reservationer
Stefan Pettersson (S), Susanne Asserfors (S) och Ulf-Peter Honoré (S)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Utifrån Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 och dess utvecklingsområden
får kulturpaletten ny långsiktig inriktning. Samtidigt förtydligas nämndens
avsikt med kulturpriset. Båda priserna ska fortsatt bidra till att främja utveckling
av kulturlivet i Skåne.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Cornelia
Björklund-Röjner (M), att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.
Stefan Pettersson (S), Susanne Asserfors (S) och Ulf-Peter Honoré (S) yrkar på
följande ändring i förslaget:
Att sista stycket på sidan två (2) i dokumentet ersätts med följande ändring.

Tredje meningen i stycket som lyder ”Med ett bredare verksamhetspris kan en
verksamhet med fokus på kultur för, med och av barn och unga fortfarande

komma i åtanke till priset.” ersätts med ”Priset riktar sig till verksamheter med
kultur för, med och av barn och unga.”.
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 röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet från den socialdemokratiska gruppen 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), Per Gustafsson (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 2020-12-14

§ 7 Genomlysning av handlingsplan rörlig bild-film, transmedia, digitala
spel 2015-2020
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Ärendenummer: 2020-POL000587

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger rapporten till handlingarna med avsikten att fortsätta det
strategiska utvecklingsarbetet inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.
Sammanfattning
2015 antog kulturnämnden Strategi för film och rörlig bild 2015-2020.
Dokumentet har jämte kulturplan och verksamhetsplan utgjort styrdokument
för utvecklingen av film, digitala spel och transmedia i fem år. Under hösten
2020 har arbetet med strategin och tillhörande handlingsplan utvärderats. I
utlysningen dras slutsatsen att det har uppnåtts en fullgod måluppfyllelse inom
fem av sex insatsområden. Genomlysning ger vid handen att strategin har god
måluppfyllelse men poängterar också vikten av att fortsätta det strategiska
utvecklingsarbetet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-18
2. Utvärdering Strategi och Handlingsplan för Film & rörlig bild 2015 2020

§ 8 Lärdomar: En utvärdering av Konstitutet
Ärendenummer: 2020-POL000593
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Under åren 2013-2019 bedrevs utvecklingsprojektet Konstitutet – en samlande
resursplattform för bild- och formkonsten i Skåne. Verksamheten finansierades
av Kulturnämnden. Kulturnämnden har låtit göra en utvärdering av
verksamheten för att se vilka lärdomar som kan göras med tanke på det fortsatta
utvecklingsarbetet inom bildkonst- och formområdet i Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-18
2. Utvärdering av Konstitutet, WSP 2020
3. Förstudie Resursplattform bild och form, 2012

§ 9 Uppföljning av samverkan inom ramen för överenskommelse med
folkbildningen för åren 2019-2020
Ärendenummer: 2020-POL000535
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Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger uppföljningen av Överenskommelse mellan
folkbildningen i Skåne och Region Skåne 2019-2020 till handlingarna.
Sammanfattning
Kulturnämnden och Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne tog i
september 2016 beslut om en gemensam överenskommelse med folkbildningen
i Skåne. De två parterna som idag representerar folkbildningen i
överenskommelsen är Föreningen Skånes studieförbund i Samverkan (SISAM)
och Skånes folkhögskolor i samverkan. Målet med överenskommelsen är ett
skapa långsiktigt partnerskap för att gemensamt arbeta med aktuella
samhällsutmaningar i Skåne. De områden som varit föremål för samverkan så
här långt är kultur, kompetensförsörjning och arbetsmarknad. De områden som
återstår att arbeta med är demokrati, integration, mångfald, miljö och folkhälsa.
I överenskommelsen regleras uppföljningen som genomförs vartannat år. En
tidigare uppföljning har genomförts för verksamheten 2017-2018.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-13
2. Uppföljning ÖK 2019-20 - styrgruppens förslag

§ 10 Remiss. Miljöprogram 2030 - KN
Ärendenummer: 2020-POL000481
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden avger, enligt föreliggande förslag, yttrande över remissversion
av Miljöprogram 2030 till Regionstyrelsens arbetsutskott.
Protokollsanteckningar
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) deltar ej i beslutet och gör bifogad
anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Kulturnämnden har beretts möjlighet att lämna yttrande över förslag till
Miljöprogram 2030. I remissvaret ges förslag och synpunkter kopplade till
programmets syfte, omfattning och olika delar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-19
2. Remiss. Miljöprogram 2030 - KN
3. Region Skånes miljöprogram 2030
4. Remiss till nämnder och styrelser av Miljöprogram 2030
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§ 11 Remiss. Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av
de samiska språken
Ärendenummer: 2020-POL000591
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden avger, enligt föreliggande förslag, yttrande till
Kulturdepartementet.
Sammanfattning
Region Skåne har erbjudits möjlighet att lämna i yttrande över Sametingets
förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken. Yttrandet
ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 19 mars 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-27
2. Yttrande 2021-01-27
3. Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken
4. Remiss. Förslag till handlingsplan Sametinget

§ 12 Remiss. Institutet för språk och folkminnens förslag till
handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken
Ärendenummer: 2020-POL000601
Kulturnämndens beslut
Yttrande över Handlingsprogram för bevarande av de nationella
minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska skickas in till
Kulturdepartementet.
Sammanfattning
Region Skåne har getts möjlighet att yttra sig över handlingsprogrammet.
Remissen är begränsad till de delar av handlingsprogrammet som inte tidigare
remitterats. De avsnitt som inte ingår i remissen är följande: 2.3, 3.3, 3.4, 3.5
och 3.6.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-27
2. Yttrande 2021-01-27
3. Rapport Handlingsprogram för bevarande av de nationella
minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska
4. Remiss av Institutet för språk och folkminnes förslag till
handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken
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§ 13 Initiativärende. Öka incitamenten för invandrade personer att lära sig
svenska
Ärendenummer: 2021-POL000045
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden överlämnar initiativärendet till kulturchefen för
beredning
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Therese
Borg (SD) och Per Gustafsson (SD), att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-11
2. Initiativärende. Öka incitamenten för invandrade personer att lära sig
svenska

§ 14 Initiativärende. Utöka Region Skånes stödinsatser till kultursektorn
Ärendenummer: 2021-POL000065
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden överlämnar initiativärendet till kulturchefen för
beredning
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-11
2. Initiativärende. Utöka Region Skånes stödinsatser till kultursektorn

§ 15 Anmälan av delegationsbeslut kulturnämnden februari
Ärendenummer: 2021-POL000003
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.
Sammanfattning
Delegationsbeslut från Region Skånes kulturförvaltning sedan föregående
sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beslutsförslag 2021-02-08
Sammanställning av delegationsbeslut
# 1-13 Delegationsbeslut beviljat bidrag
# 14 Delegationsbeslut inköp av konst
# 15-27 Delegationsbeslut godkänd redovisning
# 28-32 Delegationsbeslut i huvudsak godkänd redovisning
# 33-38 Delegationsbeslut uppskov

§ 16 Anmälan av informationshandlingar kulturnämnden februari
Ärendenummer: 2021-POL000004
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till kulturnämnden sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-08
2. Sammanställning av informationshandlingar KN 2021-02-18
3. RS § 211 Befolkningsprognos 2020-2029
4. RS § 256 Stöd till kultursektorn med anledning av covid-19
5. RS AU § 29 Remiss Miljöprogram 2030
6. Inköp av lös konst 2020
7. Regionsamverkan Sydsverige

Vid protokollet

Josefine Ralsgård
Sekreterare
Justerat 2021-02-24

Region Skåne

Magnus Lunderquist

Stefan Pettersson

Ordförande

2:e vice ordförande

Datum

2021-02-18
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Reservation
Kulturnämnden 2021-02-18.
Ärende 4 Justering av internbudget 2021 - statligt bidrag
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 haft 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 statsbidraget samt 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 framförde 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 yrkade vi på:
- att MAFF (Malmö Arabiska Filmfestival) erhåller 0 kr i bidrag.
- att studieförbundet Ibn Rushd erhåller 0 kr i bidrag.
- att resterande studieförbund får totalt 29 477 000 kr i bidrag.
- att Historiska museet i Lund får 1 200 000 kr istället för de 408 000 kr som anges i
föreliggande förslag på resultatbudget.
- att resterande regionbidrag som sparas in genom att ge 0 kr till MAFF respektive Ibn
Rushd samt en mindre gemensam pott till de resterande studieförbunden, fördelas
proportionellt (utifrån de i föreliggande förslag på resultatbudget angivna
bidragsnivåerna) mellan Regionmuseet i Kristianstad och de tre olika
kulturarvsförbunden Skånes Arkivförbund, Skånes Hembygdsförbund, Skånes
Hemslöjdsförbund.
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 offentligpolitiska intressen.

Då våra yrkanden inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg

Per Gustafsson
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Kulturnämnden 210218

4. Justering av internbudget 2021 - statligt bidrag
Socialdemokraterna delar inte i beslutet med hänvisning till det socialdemokratiska
budgetalternativet som lades i Region Skånes regionfullmäktige.
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.
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 2020-02-18

Protokollsanteckning

a

Ärende: Justering av internbudget 2021
Förra året beslutade Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna att spara
1,5 miljoner kronor på Regionmuseet Skåne i Kristianstad. Miljöpartiet har från första början
varit starkt kritiska mot besparingen. Det är en politik som gör kulturlivet i Kristianstad och
hela nordöstra Skåne mycket fattigare.
När kulturnämnden i Region Skåne nu klubbar den slutgiltiga budgeten för 2021 kvarstår
stora delar av besparingen. Regionmuseet Skåne får sitt regionbidrag uppräknat med 276 000
kr, alltså långt ifrån besparingen på 1,5 miljoner kronor.
Istället för att satsa fortsätter den styrande Alliansen i Region Skåne att snåla på kulturen.
Sparkravet ligger kvar och av de 1,5 miljoner som M, C, L och KD drog bort från
finansieringen förra året återförs bara en sjättedel. Det är ett sparkrav som redan har slagit hårt
mot Regionmuseet Skåne med uppsagd personal. Detta är inget annat än ytterligare ett svek
mot Regionmuseet Skåne från Alliansen.

Ida Nilsson
Ersättare Kulturnämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Yrkande
Kulturnämnden 2021-02-18.
Ärende 4 Justering av internbudget 2021 - statligt bidrag
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 statsbidraget samt 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) erhåller 0 kr i bidrag.
att studieförbundet Ibn Rushd erhåller 0 kr i bidrag.
att resterande studieförbund får totalt 29 477 000 kr i bidrag.
att Historiska museet i Lund får 1 200 000 kr istället för de 408 000 kr som anges
i föreliggande förslag på resultatbudget.
att resterande regionbidrag som sparas in genom att ge 0 kr till MAFF respektive
Ibn Rushd samt en mindre gemensam pott till de resterande studieförbunden,
fördelas proportionellt (utifrån de i föreliggande förslag på resultatbudget
angivna bidragsnivåerna) mellan Regionmuseet i Kristianstad och de tre olika
kulturarvsförbunden Skånes Arkivförbund, Skånes Hembygdsförbund, Skånes
Hemslöjdsförbund.
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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”

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 offentligpolitiska intressen.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg

Per Gustafsson
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Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Kulturnämnden 210218

6. Kriterier och inriktning för Region Skånes kulturpriser 2021-2024

Kulturpaletten yrkade på att priset Kulturplatten även fortsatt skulle vara ett pris vigt åt barnoch ungdomskulturen. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
eget yrkande.

För Socialdemokraterna i Kulturnämnden
Stefan Pettersson, gruppledare (S)

Protokollsanteckning
Kulturnämnden 2021-02-18.
Ärende 10, Remiss. Miljöprogram 2030 - KN
Vår partigrupp kommer att yrka gällande miljöprogrammet som helhet när det i ett senare
skede ska beslutas om programmet i regionstyrelsen, varför vi avstår från att delta i beslutet
gällande kulturnämndens yttrande.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg

Per Gustafsson

