Kulturnämnden
PROTOKOLL §§ 27-36
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Protokoll från Kulturnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-06-24 kl 09.00 – 11.00
Rum 310, 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)
Christer Hovbrand (S) tjg ersättare för 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)
Anitha Ljung (S) §§ 29-36
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 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
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Eva Nilsson, kommunikations- och enhetschef
Simon Roos, enhetschef
Lena Arborelius, utvecklare bibliotek
Lena Sundgren-Brorsson, utvecklare litteratur och serier
Cecilia Widberg, utvecklare/processledare för Kultursamverkansmodellen § 29
Fanny Sundman, utvecklare bibliotek § 32
Robert Karlsson, kommunikatör
Margareta Olsson, verksamhetscontroller samt representant SACO
Martin Hallander (KD)
Per Wilkens (S)
Josefine Ralsgård, sekreterare

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

§ 28 Verksamhetsinformation
Lägesrapport VP/budget 2021
Covid-19 – statliga krisstöd
Personalinformation förvaltningen
Kulturpolitiska överläggningar
Möten med kulturministern
Månadsuppföljning januari – april 2021 KN

§ 29 Yttrande över planeringsdirektiv 2022 KN
Ärendenummer: 2020-POL000532
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden avger yttrande på planeringsdirektiv för 2022 till
regionstyrelsen.
Protokollsanteckningar
Stefan Pettersson (S), Susanne Asserfors (S), Ulf-Peter Honoré (S) och Christer
Hovbrand (S) deltar ej i beslutet och gör bifogad anteckning till protokollet.
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) deltar ej i beslutet och gör bifogad
anteckning till protokollet.

Sammanfattning
Som en första del i arbetsprocessen med verksamhetsplan och budget 2022 med
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plan för 2023-24 inhämtar regionstyrelsen övriga nämnders synpunkter på
Region Skånes vision och övergripande mål samt preliminära ekonomiska
ramar.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-15
2. Kulturnämndens yttrande på regionstyrelsens planeringsdirektiv med
preliminär budgetram inför beslut om Region Skånes Verksamhetsplan
och budget 2022 med plan för 2023-24
3. Planeringsdirektiv 2022-24 för nämnder att yttra sig om inför beslut om
Region Skånes Verksamhetsplan och budget 2022 med plan för 2023-24

§ 30 Fördelning av tillfälligt, statligt verksamhetsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen
Ärendenummer: 2021-POL000315
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden fördelar tillfälligt statligt verksamhetsbidrag inom
kultursamverkansmodellen enligt beslutsbilaga Fördelning tillfälligt statligt
verksamhetsbidrag. Totalt fördelat belopp är 24 268 000 kr.
Protokollsanteckningar
Stefan Pettersson (S), Susanne Asserfors (S), Ulf-Peter Honoré (S) och Christer
Hovbrand (S) deltar ej i beslutet och gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Statens kulturråd har med anledning av pandemin beslutat om tillfälligt
verksamhetsbidrag för 2021 till regional kulturverksamhet inom ramen för
kultursamverkansmodellen. Region Skåne tilldelas 24 268 000 kr att fördela till
organisationer som sedan tidigare erhåller statlig finansiering inom
kultursamverkansmodellen. Inför fördelningen har en behovsprövning gjorts.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Cristina
Glad (L) och Cornelia Björklund-Röjner (M), att nämnden beslutar enligt
beslutet ovan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-11
2. Fördelning tillfälligt statligt verksamhetsbidrag
3. Kulturrådets beslut 2021-05-31, fördelning av tillfälligt
verksamhetsbidrag
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§ 31 Månadsuppföljning med analys och prognos januari-maj 2021 KN
Ärendenummer: 2021-POL000106
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden fastställer föreliggande månadsuppföljning per maj med
prognos för nämndens ansvarsområde.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en uppföljning och prognos för kulturnämnden 2021 efter
maj månad.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-11
2. Månadsuppföljning jan-maj 2021

§ 32 Remissversion av Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000204
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden antar föreliggande förslag till remissversion av Regional
biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne.
2. Biblioteksplanen skickas på remiss till de skånska kommunernas
kulturnämnder eller motsvarande, till de som deltagit i de olika samråden
samt till övriga berörda externa och Region Skåne interna aktörer.
Yttranden ska vara Region Skåne tillhanda senast 21-10-01.
Protokollsanteckningar
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och regioner ska ha en politiskt
antagen biblioteksplan. För Region Skånes del innebär det att planen ska
omfatta den biblioteksverksamhet som Region Skåne är huvudman för; regional
biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken. Remissversionen av planen har
tagits fram på uppdrag av och i samarbete mellan kulturnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden.
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 2021-06-24
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2. Remissversion av Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne
3. Beslut framtagande av regional biblioteksplan (KN: 2020-POL000213)
________________________________________________________________

§ 33 Livräddare-Wanås Konst Litteratur
Ärendenummer: 2021-POL000262
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden beviljar 400 000 kronor till stiftelsen Wanås Utställningar
för projektet Livräddare - Wanås konst litteratur.
Sammanfattning
Projektet syftar till är att stärka närvaron av och intresset för litteratur, läsande
och berättelser i Skåne och nationellt samt att utveckla Wanås Konst till en
mötesplats för konst och litteratur. Genom att under 2021 testa flera format och
möta olika målgrupper genom evenemang och aktiviteter, kommer projektet att
utforska en hållbar modell för mötet mellan litteratur och konst på Wanås.
Upplägget kommer primärt att bestå av genomförande av litteraturevenemang
med namnkunniga författare samt etablering och samarbete med ett
Ungdomsråd. Ungdomsrådet kommer att bestå av unga i de övre tonåren som
kommer arbeta med och medskapa litteraturhändelser för sina jämnåriga och sig
själva.
Projektet bidrar till att uppnå formulerade mål och insatser i Regional
handlingsplan för litteratur och serier 2018-2023
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 2021-05-07
2. Projektbeskrivning Wanås Konst litteratur

§ 34 Beslutsordning om kulturpriset och kulturpaletten 2021
Ärendenummer: 2020-POL000409
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden uppdrar åt ordföranden att utse mottagare av Region
Skånes kulturpris och kulturpalett 2021.
Sammanfattning
Kulturnämnden har av regionfullmäktige fått ansvar för fördelning av priser
inom nämndens verksamhetsområde. Varje år utser kulturnämnden mottagare
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av kulturpris och kulturpalett.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-04-22

§ 35 Anmälan av delegationsbeslut kulturnämnden juni
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
1. Beslutsförslag 2021-06-14
2. Sammanställning delegationsbeslut KN 2021-06-24
3. # 1-8 Delegationsbeslut beviljat stöd
4. # 9-12 Delegationsbeslut godkänd redovisning
5. # 13 Delegationsbeslut i huvudsak godkänd redovisning
5. # 14 - 32 Delegationsbeslut uppskov

§ 36 Anmälan av informationshandlingar kulturnämnden juni
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 2021-06-14
2. Sammanställning av informationshandlingar
3. RS § 80 Kvartalsrapport, § 86 Planeringsdirektiv 2022-2024
4. PN § 18 Kompetensförsörjningsprocessen
5. Skånes folkhögskolor Årsberättelse 2020
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Vid protokollet

Josefine Ralsgård
Sekreterare
Justerat 2021-06-24

Region Skåne

Magnus Lunderquist

Stefan Pettersson

Ordförande

2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Kulturnämnden 2021-06-24.
Ärende 3, Yttrande över planeringsdirektiv 2022 KN
Sverigedemokraterna kommer att lämna ett eget budgetförslag för år 2022 till
fullmäktige. Vårt budgetförslag innebär andra förutsättningar för nämnden än vad
som är utgångspunkt i föreliggande planeringsdirektiv, och med anledning av detta
avstår vi från att delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg
Per Gustafsson
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Kulturnämnden 210624

3. Yttrande över planeringsdirektiv 2022 KN
Socialdemokraterna vill föra följande synpunkter till protokollet.
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om planeringsdirektiv. Detta då dessa utgår från
planen i gällande budget. Socialdemokraterna tog i sin budget höjd för större ökning av
behoven än Alliansen gjorde och förstärkte Region Skånes totala finansiering, vilket skulle ha
kunnat användas till förstärkningar av verksamheten också under 2022. Socialdemokraterna
hade även i sitt budgetförslag angelägna satsningar som hade varit till gagn för den skånska
kulturlivet speciellt i spåren efter coronapandemin. Här kan nämnas satsningen på Skåne som
filmregion och satsningen på att göra scenkonst tillgänglig via digitala sändningar. Region
Skånes kulturnämnd behöver, som även framgår från yttrandet, mer resurser för att kunna
fullgöra sina uppdrag.
Vår bedömning är att dessa planeringsdirektiv, om de blir verklighet i budgeten för 2022,
kommer att leda till fortsatta besparingar. Därför avstår vi från att delta i beslutet.

För Socialdemokraterna i Kulturnämnden
Stefan Pettersson, gruppledare (S)

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Kulturnämnden 210624

4. Fördelning av tillfälligt, statligt verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet
inom kultursamverkansmodellen
Socialdemokraterna vill föra följande synpunkter till protokollet.
Vi har i vår budget anvisat mer medel för kulturnämndens verksamhet samt tagit initiativ till
att begära mer resurser av regionstyrelsen med anledning av pandemin. Tyvärr har varken vår
budget vunnit gehör eller initiativärendet hörsammats. Sammantaget hade våra förslag
inneburit betydande tillskott för att ge ett bättre stöd till den vanliga verksamheten men även
till stöd för de verksamheter som drabbas hårt av de restriktioner som följer med pandemin.

För Socialdemokraterna i Kulturnämnden
Stefan Pettersson, gruppledare (S)

Protokollsanteckning
Kulturnämnden 2021-06-24.
Ärende 6, Remissversion av Regional biblioteksplan 2022-2025 för
Region Skåne
Vi bifaller att remissversionen av Regional biblioteksplan antas och skickas på remiss. Vi har dock
några synpunkter att framföra genom denna protokollsanteckning, och önskar att våra synpunkter
hörsammas och arbetas in i biblioteksplanen inför att den senare ska fastställas.
Gällande utvecklingsområdet ”Bibliotek för kreativitet och kultur” vill vi framföra att vi givetvis
inte har invändningar mot att biblioteken är platser för kreativa och kulturella
verksamheter/aktiviteter. Dock menar vi att det är viktigt att de kreativa och kulturella
verksamheter/aktiviteter som man väljer att förlägga till biblioteken är av sådan karaktär att de inte
har negativ inverkan på den studiero och tystnadskultur som länge varit kännetecknande för
biblioteken. Vi anser att det är viktigt att inte tumma på bibliotekens betydelse som fysiska rum av
tysta och lugna oaser, där man ska kunna söka information och fokusera på inlärning och i tysthet
kunna njuta av en bra bok.
Vi vill vidare framföra att det hade varit önskvärt att i biblioteksplanen trycka på vikten av att lyfta
fram vårt litterära kulturarv, i syfte att skapa en känsla av delaktighet. Att känna till och ha läst några
av våra mest kända författares verk (t ex Villhelm Moberg, Astrid Lindgren, August Strindberg –
listan kan göras lång) bidrar till att bygga broar mellan generationer och mellan människor med
olika bakgrund. Det borde därför i biblioteksplanen, kopplat till delaktighet, finnas en uppmaning
till folkbiblioteken att i högre utsträckning tillgängliggöra och lyfta fram svensk, klassisk litteratur.
Avslutningsvis vill vi också påtala att det finns delar i bibliotekslagen som vi som parti motsätter
oss och på riksnivå försöker förändra. Dessa delar i bibliotekslagen återfinns i biblioteksplanen som
en följd av att vi i regionen förstås måste förhålla oss till gällande lag, och vi förstår att vi inte kan
påverka detta genom yrkanden angående biblioteksplanen utan helt enkelt får acceptera rådande
lagstiftning. Vi vill dock ändå påtala det, att det finns delar i biblioteksplanen som vi trots vårt bifall
inte står bakom. Två citat nedan, från en motion till riksdagen, får belysa vad vi har invändningar
emot:
”Bibliotekslagen specificerar att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt
några prioriterade grupper. Dessa grupper är personer med funktionsnedsättning,
personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna och personer med annat
modersmål än svenska utöver de nationella minoritetsspråken. Hur resurser ska
fördelas är alltid en prioriteringsfråga, så även inom biblioteksväsendet.
Sverigedemokraterna stödjer till fullo att särskild uppmärksamhet riktas mot de
nationella minoritetsspråken och till personer med funktionsnedsättning. Däremot
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anser vi inte att gruppen personer med annat modersmål än svenska utöver de
nationella minoritetsspråken bör vara en prioritet för det svenska biblioteksväsendet.
Vi konstaterar att denna grupp är mycket omfattande och att det kan bli oerhört
kostsamt och ansträngande för biblioteken att på ett trovärdigt sätt uppnå denna
målsättning, särskilt efter de senaste årens omfattande immigration. Inte minst kan det
bli en övermäktig uppgift för framförallt de små biblioteken och filialerna runtom i
landet. Litteratur på andra språk än svenska och de nationella minoritetsspråken bör
därför enbart vara aktuellt att prioritera i utbildningssyften och i de fall en svensk
upplaga av boken inte finns tillgänglig. Detta krav om att prioritera böcker på alla
världens språk bör därför strykas från bibliotekslagen. Samtidigt är det viktigt att
understryka att denna förändring alltså innebär vad som ska prioriteras och ha
särskild status och inte vad som ska få behållas eller köpas in i mån av resurser.
Samlingar av utländsk litteratur har givetvis ett stort värde och kommer alltid att ha
det, vilket gör det självklart att vårda de samlingar som finns och i mån av utrymme
fortsatt köpa in internationell litteratur där man så anser befogat, vilket är en fråga för
biblioteket och huvudmannen i fråga.”
”…i linje med våra principiella utgångspunkter gällande tillgång till välfärdens tjänster
ska personer som inte har rätt att vistas i landet inte heller ha rätt att nyttja bibliotekens
tjänster, i synnerhet och i vardagen handlar det om tjänster som lån och abonnemang
som kräver personuppgifter och medför kostnader för biblioteken som institutioner.”
(https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bibliotek-i-tradition-ochfornyelse_H8022117)

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg
Per Gustafsson
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