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Protokoll från Kulturnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-10-28 kl. 09.00-11.00
Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Magnus Lunderquist (KD), ordförande
Emma Köster (M) tjg ersättare för Cristina Glad (L)
Stefan Pettersson (S), 2:e vice ordförande
Cornelia Björklund - Röjner (M)
Feliz Kino (M) tjg ersättare för Hans Svedell (M)
Ulrika Axelsson (C) ej närvarande § 50 pga jäv
Nicola Rabi (M) tjg ersättare för Ulrika Axelsson (C) § 50
Susanne Asserfors (S)
Ulf-Peter Honoré (S)
Christer Hovbrand (S) tjg ersättare för Busi Dimitriu (V)
Therese Borg (SD)
Per Gustafsson (SD)

Ersättare
Nicola Rabi (M) §§ 46-49, §§ 51-54
Margreth Segerstein (M)
Anitha Ljung (S)
Muna Osman (S)
Ida Nilsson (MP)
Daniel Engström (SD)
Ian Fernheden (SD)

Övriga
Maria Tsakiris, tillförordnad kulturchef

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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Lena Arborelius, tillförordnad enhetschef
Ann Lundborg, utvecklare folkbildning och bibliotek
Cecilia Widberg, utvecklare/processledare för Kultursamverkansmodellen
Margareta Olsson, verksamhetscontroller samt representant SACO
Henny Tillberg (L)
Josefine Ralsgård, sekreterare

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

§ 47 Verksamhetsinformation
Rapport från





nationell dialog med kulturministern 6 oktober
samtal med ministern om Skånes dansteater
samtal med kulturdepartementet och regioner om ShareMusic & Performing Arts





möte med Statens kulturråd 20 oktober
Från kris till kraft – Återstart för kulturen SOU 2021:77
Ett år med pandemin - Konsekvenser och offentliga insatser inom kulturområdet (MYKA)

Framställan till Statens kulturråd
Återkoppling från kulturpolitiska överläggningar 5 oktober
Status på sydsamverkan inom filmområdet

– interregional filmstrategi

Månadsuppföljning januari - september 2021

§ 48 Omdisponering inom ramen för kulturnämndens verksamhetsplan
och budget 2021
Ärendenummer: 2019-POL000107
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar om en förstärkning av budgetposten Projektstöd med 1
500 tkr. Förstärkningen finansieras genom följande omdisponeringar inom
ramen för budget 2021:
Kulturförvaltningens budget 1 500 tkr
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Sammanfattning
Kulturnämnden förstärker budgeten för produktions- och utvecklingsstöd med 1
500 tkr genom en omfördelning inom ramen för kulturnämndens budget 2021.
Det totala anslaget för budgetposten Projektstöd blir 13 900 tkr.
Yrkanden
Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Stefan Pettersson (S), att
nämnden beslutar enligt beslutet ovan.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-07

§ 49 Pandemins återverkningar på kulturaktörer-några slutsatser inför
nystart och utveckling
Ärendenummer: 2021-POL000458
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna med beaktande i det
fortsatta arbetet med analys av konsekvenserna av pandemin.
Sammanfattning
Kultursektorn har under ett och ett halvt år varit hårt drabbad av pandemin.
Många omställningar har samtidigt gjorts för att upprätthålla verksamhet och
kontakt med publik och besökare. När restriktionerna nu hävs, står kultursektorn
inför en nystart med kunskaper och erfarenheter som behöver vidareutvecklas,
delas och spridas.
Yrkanden
Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Stefan Pettersson (S), att
nämnden beslutar enligt beslutet ovan.

I ärendet finns följande dokument

● Beslutsförslag 2021-10-18
● PM Pandemins återverkningar på kulturaktörer - några slutsatser inför
nystart och utveckling
● Rapport Expresstöd och förstärkning centrumbildningar

§ 50 Region Skånes fördelningsmodell för regionalt verksamhetsstöd till
studieförbunden i Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000432
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Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden antar Region Skånes fördelningsmodell för regionalt
verksamhetsstöd till studieförbunden i Skåne.
Reservationer
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckningar
Ulrika Axelsson (C) deltar ej i beslutet på grund av jäv.
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.

Sammanfattning
I samband med att Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 beslutades uppstod
ett behov att uppdatera och justera modellen för stöd till studieförbundens
regionala verksamhet. De senaste årtiondet av nära dialog med studieförbunden
innebär förutom årlig handläggning även fördjupad dialog om riktningen för
den regionala stödet. Vilket ofta sker i samband med att en ny regional
kulturplan arbetas fram. Den processen har nu genomförts under våren 2021 och
under hösten kommer modellen för stödet att behandlas i Region Skånes
kulturnämnd men även förankras och beslutas i studieförbundens
styrelser. Modellen ska utgöra ett stöd för studieförbunden att uppnå dels de
statliga målen för studieförbundens verksamhet men också på bästa sätt stödja
de utvecklingsområden som visar riktning framåt i Regional kulturplan för
Skåne 2021-2024. Det handlar framför allt om mål som handlar om att nå fler
med konst- och kultur på fler platser i Skåne. Modellen kommer att
införas 2022.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Stefan Pettersson (S), 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.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-16
2. Region Skånes fördelningsmodell för regionalt verksamhetsstöd till
studieförbunden i Skåne 2021-09-16
3. SISAM - angående förslag till nytt regional bidragssystem till
studieförbunden
4. Region Skånes modell för verksamhetsbidrag till studieförbundens
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regionala verksamheter i Skåne 2016-02-09

§ 51 Levande kultur- och industriarv
Ärendenummer: 2021-POL000457
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beviljar Helsingborgs stad 300 000 kronor för projektet
Levande kultur- och industriarv.
Sammanfattning
Bakom ansökan står Helsingborgs stad tillsammans med övriga tio kommuner i
kommunsamarbetet Familjen Helsingborg. Projektet Levande kultur- och
industriarv har som grundidé att se tillväxtmöjligheterna i att göra kultur- och
industrimiljöer tillgängliga och möjliga att besöka. Inom ramen för projektet
genomförs en kartläggning av kultur- och industriarv i kommunerna, och planer
för fysiskt och digitalt tillgängliggörande av kultur- och industriarv tas fram.
Yrkanden
Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Stefan Pettersson (S),
Therese Borg (SD) och Cornelia Björklund-Röjner (M) att nämnden beslutar
enligt beslutet ovan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-08
2. Ansökan från Helsingborgs stad

§ 52 Initiativärende. Uppmärksamma och hedra Lars Vilks efter hans
tragiska död
Ärendenummer: 2021-POL000468
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden avslår initiativärendet.
Reservationer
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Region Skåne uppmärksammar inga andra dödsfall än sådana som gäller
förtroendevalda i Region Skåne eller anställda i Region Skåne.
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Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Stefan
Pettersson (S), 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 2021-10-13
2. Initiativärende Lars Vilks

§ 53 Anmälan av delegationsbeslut kulturnämnden oktober
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 2021-10-18
2. Sammanställning av delegationsbeslut KN 2021-10-28
3. # 1-15 Delegationsbeslut beviljat stöd
4. # 16-29 Delegationsbeslut godkänd redovisning
5. # 30-31 Delegationsbeslut i huvudsak godkänd redovisning
6. # 32-33 Delegationsbeslut uppskov för redovisning
7. # 34 Delegationsbeslut återkrav av stöd

§ 54 Anmälan av informationshandlingar kulturnämnden oktober
Ärendenummer: 2021-POL000004
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till kulturnämnden sedan föregående sammanträde.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-18
2. Sammanställning av informationshandlingar KN 2021-10-28
3. RF § 71 Kortmötesarvode, § 76 Val till kulturnämnden
4. RS § 159 Sammanträdesschema
5. HSN § 109 Intern remissversion Region Skånes strategi för kultur och hälsa
6. Yttrande Regionala utvecklingsnämnden över remissversion Regional
biblioteksplan 2022-2025
7. Yttrande Sjukhusstyrelsen Helsingborg, inklusive korrigerad remissversion
Regional biblioteksplan 2022-2025
8. Yttrande Sjukhusstyrelsen Kristianstad, över remissversion Regional
biblioteksplan 2022-2025
9. Yttrande Sjukhusstyrelsen SUS, över remissversion Regional biblioteksplan
2022-2025
10. Yttrande Sjukhusstyrelsen Ystad, inklusive korrigerad remissversion
Regional biblioteksplan 2022-2025

Vid protokollet

Josefine Ralsgård
Sekreterare
Justeras 2021-10-28

Magnus Lunderquist (KD)
Ordförande

Region Skåne

Stefan Pettersson (S)
2:e vice ordförande

