Kulturnämnden
PROTOKOLL §§ 17-26
Datum

2021-04-29
1 (8)

Protokoll från Kulturnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-04-29 kl 09.00 – 11.15
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)
Margreth Segerstein (M)
Christer Hovbrand (S)
Muna Osman (S)
Ida Nilsson (MP)
Daniel Engström (SD)
Övriga
Gitte Grönfeld Wille, kulturchef
Maria Tsakiris, bitr. kulturchef och enhetschef
Eva Nilsson, kommunikations- och enhetschef

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

2 (8)

2021-04-29

Martin Andrén, utvecklare kulturarv §§ 19
Rebecka Randler, utvecklare musik §§ 23
Cecilia Palmkvist, kommunikatör
Robert Karlsson, utvecklare dans samt kommunikatör
Margareta Olsson, verksamhetscontroller samt representant SACO
Hanne Clivemo (L)
Josefine Ralsgård, sekreterare

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

§ 18 Verksamhetsinformation
Uppföljning Covid-19
Rapport från Dialog om kultursamverkan 14 april
Rapport från Kulturrådets kultursamverkanskonferens 15-16 april
Månadsuppföljning jan-feb 2021 KN

§ 19 Remiss. Regionplan för Skåne 2022-2040 KN
Ärendenummer: 2019-RU000065
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden avger yttrande över remissversion av Regionplan för Skåne
2022-2040 enligt föreliggande förslag.
Protokollsanteckningar
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Regionplanen är en strategisk plan som omfattar hela Skåne. Den ska visa
Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för utveckling av de fysiska
strukturerna. Regionplanen kommer tillsammans med de kommunala
översiktsplanerna att visa riktning för hur det framtida Skåne ska se ut.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Stefan
Petterson (S) och Therese Borg (SD), att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.

Region Skåne

Datum
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2021-04-29

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag KN 2021-02-26
2. Yttrande KN
3. Regionplan för Skåne 2022-2040
4. Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040
5. Beslutsförslag RUN

§ 20 Region Skånes kortfilmspris 2021
Ärendenummer: 2021-KU000006
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna.
Sammanfattning
Region Skånes kortfilmspris delades ut för sextonde gången vid den
internationella Barn- och ungdomsfilmfestivalen (BUFF) i Malmö den 18
mars. Årets pris gick till Iris Baglanea för filmen "Goads". Priset består av ett
diplom och en prissumma 100 000 kronor.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-26.

§ 21 Månadsuppföljning med analys och prognos januari-mars 2021 KN
Ärendenummer: 2021-POL000106
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden fastställer föreliggande månadsuppföljning per mars
med prognos för nämndens ansvarsområde.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en uppföljning och prognos för kulturnämnden 2021
efter mars månad.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-04-21
2. Månadsuppföljning jan-mars 2021

§ 22 Initiativärende. Öka incitamenten för invandrade personer att lära sig

Region Skåne

Datum

4 (8)

2021-04-29

svenska
Ärendenummer: 2021-POL000045
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden avslår yrkandena.
Reservationer
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat ett initiativärende till kulturnämnden och yrkar
att kulturnämnden beslutar om att hädanefter inte ge bidrag till verksamhet som
kan leda till minskat behov för personer med annat modersmål att lära sig det
svenska språket. Kulturnämnden avslår yrkandena. Verksamheter såsom
bibliotek, som enligt § 5 bibliotekslagen ska ägna särskild uppmärksamhet på
denna prioriterade grupp, ska fortsatt stödjas i att utveckla såväl personal som
verksamhet utifrån de behov och i de former verksamheten själv bedömer ligger
i linje med det professionella uppdraget.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Cristina
Glad (L), Cornelia Björklund-Röjner (M), Ulrika Axelsson (C), Stefan
Pettersson (S) och Busi Dimitriu (V), att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till initiativärendet från
Sverigedemokraterna.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden bifallit
ordförandens yrkande.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-26
2. Initiativärende. Öka incitamenten för invandrade personer att lära sig
svenska

§ 23 Initiativärende. Utöka Region Skånes stödinsatser till kultursektorn
Ärendenummer: 2021-POL000065
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden avslår initiativärendet.

Region Skåne
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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
Socialdemokraterna föreslår i ett initiativärende att kulturnämnden beslutar att
hemställa till regionstyrelsen om ett särskilt stöd till kulturnämnden på 22
miljoner kronor att fördelas av nämnden, med anledning av den pågående
covid-19-pandemin.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Cristina
Glad (L) och Cornelia Björklund-Röjner (M), att nämnden beslutar enligt
beslutet ovan.
Stefan Pettersson (S) yrkar, med instämmande av Busi Dimitriu (V), bifall till
initiativärendet från Socialdemokraterna.
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 initiativärendet från Socialdemokraterna 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 2021-03-29
2. Initiativärende. Utöka Region Skånes stödinsatser till kultursektorn

§ 24 Initiativärende. Sommarkultur i Skåne Arbetsmarknadssatsning för
kulturnäringarna
Ärendenummer: 2021-POL000247

Region Skåne

Datum
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Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden avslår initiativärendet.
Reservationer
Busi Dimitriu (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i ett initiativärende att kulturnämnden ser över
möjligheterna att avsätta medel för att skapa pandemisäker sommarkultur runt
om i Skåne, men syfte att skapa arbetstillfällen för kulturarbetare m.fl. i
samband med dessa.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Cristina
Glad (L), att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.
Busi Dimitriu (V) yrkar, med instämmande av Stefan Pettersson (S), bifall till
initiativärendet från Vänsterpartiet.
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 initiativärendet från Vänsterpartiet 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).

§ 25 Anmälan av delegationsbeslut kulturnämnden april
Ärendenummer: 2021-POL000003
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.
Sammanfattning
Delegationsbeslut från Region Skånes kulturförvaltning sedan föregående
sammanträde.

Region Skåne

Datum
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-04-19
2. Sammanställning av delegationsbeslut KN 2021-04-29
3. # 1 Ordförandebeslut
4. # 2 - 13 Delegationsbeslut beviljat bidrag
5. # 14 - 17 Delegationsbeslut godkänd redovisning
6. # 18 - 19 Delegationsbeslut i huvudsak godkänd redovisning
7. # 20 - 26 Delegationsbeslut uppskov
8. # 27 Delegationsbeslut återkrav

§ 26 Anmälan av informationshandlingar kulturnämnden april
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 2021-04-19
2. Sammanställning av informationshandlingar KN 2021-04-29
3. RF § 21 Motion. Ge Uppåkra status som världsarv
4. HSN § 32 Bidrag till Clownronden
5. PN § 7 Kompetensförsörjningsplan 2021, 5b Region Skånes
Kompetensförsörjningsplan 2021-2022
6. Revisorerna, Missiv och Årsrapport kulturnämnden 2020

Vid protokollet
Josefine Ralsgård
Sekreterare
Justerat 2021-04-29

Region Skåne

Magnus Lunderquist

Stefan Pettersson

Ordförande

2:e vice ordförande

Datum

2021-04-29

Region Skåne
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Protokollsanteckning
Kulturnämnden 2021-04-29
Ärende 3. Remiss. Regionplan för Skåne 2022-2040
Sverigedemokraterna hyser oro för att den framlagda regionplanen kommer att bli mer än en
vägledning för kommunerna. Planen bör utgå från och stödja det kommunala självstyret, och vi
ser en risk att det framlagda förslaget med tiden blir alltmer tvingande, en utveckling vi inte vill
se.
När

en

slutgiltig

version

av

regionplanen

kommer

upp

för

beslut

i

regionala

utvecklingsnämnden och senare i regionfullmäktige kommer vi att lägga fram våra synpunkter.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg
Per Gustafsson

_________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Region Skåne | Västra storgatan 12 | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
E-post: regionskane@sd.se | Hemsida: skane.sd.se

Reservation
Kulturnämnden 2021-04-29.
Ärende 6. Initiativärende. Öka incitamenten för invandrade personer att
lära sig svenska.
Vi har i ett initiativärende yrkat:
- att Kulturnämnden beslutar att hädanefter inte ge bidrag till verksamheter
som leder till ett minskat behov av att som invandrad till Sverige lära sig
svenska.
- att Kulturnämnden beslutar att hädanefter inte ge bidrag till verksamheter
som syftar till att lösa problemet med språkförbistringar genom att lära
svensktalande offentliganställd personal att i sin yrkesutövning kommunicera
på invandrade personers modersmål.
Bakgrunden är att Kulturnämnden i Region Skåne har finansierat utbildning i
vardagsarabiska för bibliotekspersonal i Malmö och Helsingborg, då
bibliotekspersonalen har svårt att kommunicera med och kunna bistå arabisktalande
besökare på biblioteken, och därför ville lära sig vardagsarabiska.
Vi har full förståelse för att språkförbistringarna försvårar bibliotekspersonalens
arbete och skapar problem, och vi förstår också att intentionerna med att vilja lära
sig vardagsarabiska är goda. Dock menar vi att det är helt fel väg att gå, att
offentliganställda svensktalande ska lära sig ett annat språk för att i arbetet kunna
bemöta människor som invandrat till Sverige.
Det enda rimliga, och det enda som på sikt löser det i hela samhället utbredda
problemet med språkförbistringar, är givetvis att de som invandrat till Sverige lär sig
svenska. Det svenska språket är nyckeln till att skaffa en utbildning, till att få ett
arbete, till att fullt ut kunna vara en del av samhället och ta del av sina demokratiska
rättigheter.
Att lära sig ett nytt språk är dock ofta svårt och medför en hel del ansträngningar.
En förutsättning för att lära sig ett nytt språk är därmed att man har ett starkt intresse
av och/eller ett starkt behov av att lära sig det nya språket. Dock minskas behovet
av att som boende i Sverige lära sig svenska en hel del, genom det offentligas
välmenande men kontraproduktiva agerande där de som invandrat till Sverige i

väldigt många situationer kan få information och kommunicera på sitt modersmål –
detta genom översättningar och tolkar i otaliga sammanhang, och såsom i fallet med
bibliotekspersonalen: genom att svensktalande lär sig arabiska.
Kort och gott måste incitamenten för de som invandrat till Sverige att lära sig svenska
ökas, istället för att steg för steg minskas. Därmed är det också vår mening att
Kulturnämnden inte ska ge bidrag till några som helst verksamheter som leder till ett
minskat behov av att som invandrad till Sverige lära sig svenska. Kulturnämnden ska
enligt oss inte heller ge bidrag till några som helst verksamheter som syftar till att lösa
problemet med språkförbistringar genom att lära svensktalande offentliganställd
personal att i sina yrken kommunicera på invandrade personers modersmål.
Då vårt initiativärende inte bifölls reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg
Per Gustafsson

_________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Region Skåne | Västra storgatan 12 | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
E-post: regionskane@sd.se | Hemsida: skane.sd.se

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Kulturnämnden 210429

7. Utöka Region Skånes stödinsatser till kultursektorn

Vi socialdemokrater yrkade på att kulturnämnden skulle begära ytterligare medel från
regionstyrelsen för att kunna hjälpa det hårt drabbade skånska kulturlivet. Vi beklagar att den
styrande Alliansen inte delar vår uppfattning. De menar att man ska vänta och se. Men
behoven är uppenbara och akuta. Det är tydligt i de enkätundersökningar som
kulturförvaltningen genomfört. Sedan ett år tillbaka har kulturlivet fått verka utifrån
förutsättningar som gjort det mycket svårt att upprätthålla verksamheterna och många har
tvingats att stänga ner verksamheterna helt. Ska det finnas någon kultursektor även efter
pandemin så kan stödinsatserna inte vänta. Regeringen har presenterat flera stödpaket men
även Region Skåne har ett ansvar och bör matcha deras insats.

För Socialdemokraterna i Kulturnämnden
Stefan Pettersson, gruppledare (S)

Kulturnämndens sammanträde 2021-04-29

RESERVATION
Ärende Mellan 7 och 8. Initiativärende - Sommarkultur i Skåne: Arbetsmarknadssatsning för
kulturnäringarna

På kulturnämndens sammanträde 29 april lade Vänsterpar5et fram e7 ini5a5värende
Sommarkultur i Skåne: Arbetsmarknadssatsning för kulturnäringarna med följande a7-sats: A"
kulturnämnden ser över möjligheterna a" avsä"a medel för a" skapa pandemisäker sommarkultur
runt om i Skåne, men sy=e a" skapa arbets?llfällen för kulturarbetare m.ﬂ. i samband med dessa.
Eftersom vårt förslag inte ﬁck gehör av majoriteten lämnas därför denna reservation in.
Det är förvånande att avslå en intention som är så öppen som denna. Vi vill på inget sätt
detaljstyra verksamheten och formuleringen blev därmed väldigt öppen. Att se över möjligheterna
är tydligen inte något som den borgerliga majoriteten är intresserade av.
I diskussionerna framkom att man ställde sig positiv till intentionen men förslag till beslut förblev
ändå avslag.
Behovet av att dels stötta kulturlivet på alla gångbara sätt i pandemitider dels att skapa säkra
kulturarrangemang för en bred publik är omättligt. Alla förslag som underlättar efterföljandet av
restriktionerna bör ses som något positivt. Detta förslag hade dessutom kunnat innebära ett
arbetsmarknadsstöd till kulturlivet samt till närliggande näringar. Trots borgarnas vurmande för
näringslivet och kulturella och kreativa näringar vill man inte unna desamma denna möjlighet.
Samtidigt kom regeringen med ett uppdrag till socialstyrelsen …att administrera, fördela medel
och följa upp satsningen med avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och ungdomar.
Region Skåne hade kunnat föregå med gott exempel och skapa lokala initiativ i linje med
regeringens intentioner men man valde att avstå.
Med anledning av ovanstående reserverar sig Vänsterpartiet till förmån för det egna yrkandet.

Malmö 2021-04-29

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Busi Dimitriu, Ledamot kulturnämnden i Skåne för Vänsterpartiet

INITIATIVÄRENDE
Sommarkultur i Skåne: Arbetsmarknadssatsning för kulturnäringarna

I spåren av pandemin har många områden drabbats. Kulturen är som vi alla vet ett av dessa
områden, så även arbetsmarknaden. Även i den bästa av världar och tryggaste av situationer har
kulturarbetare osäkra anställningar. Detta är något som Vänsterpartiet återkommande har
påpekat och lagt förslag för att komma tillrätta med.
Vårt förslag för att delvis stötta upp förlusten av uteblivna kulturtillställningar och samtidigt
generera arbetstillfällen för sommarsäsongen är att kulturnämnden ser över möjligheterna att
anordna sommarkultur runt om i Skåne. Pandemin innebär stora begränsningar för resande,
restriktioner för sammankomster och hur sommaren blir vet vi fortfarande inte. Under sommaren
finns dock bättre möjlighet för utomhusaktiviteter och vi bör ta tillfället i akt att skapa en
plattform för våra kulturarbetare. Tillställningar som är säkra att uppleva nära den egna orten kan
bli ett alternativ ett år som detta.
Vi bör därför avsätta medel till kulturella upplevelser som är säkra utifrån gällande
rekommendationer och pandemilag för ett levande tillgängligt kulturliv, både för kulturarbetare
och för allmänheten. Detta bidrar inte enbart till att sprida kultur utan genererar även
arbetstillfällen för kulturens yrkesgrupper. Ett exempel skulle kunna vara att beställa in
ambulerande pjäser som kan framföras på innergårdar, ett annat skulle kunna vara att använda
kanalbåtar som scen och åka runt i de skånska städer som har ett vattendrag. Möjligheterna är
många med lite god vilja även utifrån de rekommendationer, råd och lagar vi alla lever med och
ska förhålla oss till.
Då sommaren är på snabbt intågande bör vi undersöka möjligheterna och öppna upp för
ansökningar av medel till lämpliga, smittsäkra kulturtillställningar så snart som möjligt.
Vänsterpartiet föreslår därför:

•

Att kulturnämnden ser över möjligheterna att avsätta medel för att skapa pandemisäker
sommarkultur runt om i Skåne, men syfte att skapa arbetstillfällen för kulturarbetare m.fl. i
samband med dessa.

Malmö 2021-04-29

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Busi Dimitriu

