Kulturnämnden
PROTOKOLL §§ 55-66
Datum

2021-12-02
1 (9)

Protokoll från Kulturnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-12-02 kl 9.00 – 14.15
Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö + 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)
Christer Hovbrand (S) tjg ersättare för Susanne Asserfors (S), ej närvarande §
58 pga jäv
Ida Nilsson (MP) tjg ersättare för Christer Hovbrand (S) § 58
Ulf-Peter Honoré (S)
Anitha Ljung (S) tjg ersättare för Busi Dimitriu (V)
Therese Borg (SD)
Per Gustafsson (SD)

Ersättare
Emma Köster (M)
Feliz Kino (M)
Nicola Rabi (M)
Margreth Segerstein (M)
Ida Nilsson (MP) § 55-57, 59-66
Daniel Engström (SD)
Ian Fernheden (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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2021-12-02

Övriga
Gitte Wille, kulturchef
Maria Tsakiris, bitr. kulturchef, enhetschef
Eva Nilsson, kommunikations- och enhetschef
Magnus Jörgel, vik. enhetschef
Margareta Olsson, verksamhetscontroller samt representant SACO
Robert Karlsson, kommunikatör
Cecilia Widberg, utvecklare/processledare för Kultursamverkansmodellen
Birgitta Olsson, controller §§ 55-60
Fanny Sundman, utvecklare bibliotek § 59
Amy Andersson, sjukhusbiblioteket SUS § 59
Eric Ahl, sjukhusbiblioteket Helsingborgs lasarett § 59
Ann Lundborg, utvecklare folkbildning och bibliotek § 62
Lena Sundgren-Brorsson, utvecklare litteratur och serier § 63
Camilla Sjöstrand, utvecklare barn och unga § 64
Martin Hallander (KD)
Per Wilkens (S)
Terje Frennefalk (C)
Henny Tillberg (L)
Josefine Ralsgård, sekreterare

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

§ 56 Verksamhetsinformation
Status covid-19
Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft
(SOU 2021:77)
Återkoppling Kulturparlament med rantafej

– återstart för kulturen

§ 57 Verksamhetsplan och budget 2022 KN
Ärendenummer: 2020-POL000532
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden fastställer preliminär verksamhetsplan och budget för
2022.
2. Verksamhetsplan och budget fastställs vid kulturnämndens sammanträde
den 17 februari 2022 efter beslut i Statens kulturråds styrelse om vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för

Region Skåne
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kultursamverkansmodellen.

Reservationer
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet att
fastställa preliminär verksamhetsplan och budget för 2022 med hänvisning till
bifogad reservation.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna deltar ej i beslutet och
gör bifogad anteckning till protokollet.
Ida Nilsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.

Sammanfattning
Förslaget till verksamhetsplan och budget 2022 bygger på Regional kulturplan
för Skåne 2021–2024 samt de övergripande målen och prioriteringarna i Region
Skånes budget och verksamhetsplan för 2022. 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 2021 års nivå i väntan på Statens
kulturråds beslut om nivån på statsbidraget 2022.
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 2022 och yrkar bifall till beslutssats 2.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena gällande beslutssats 1 och finner
att nämnden bifallit ordförandens yrkande.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-19
2. Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2022
3. Resultatbudget 2022, bilaga 1 till kulturnämndens verksamhetsplan och
budget 2022
4. Resultatbudget med kostnader per utgiftsområde, bilaga
2 till kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2022
5. Sammanställning ansökningar verksamhetsstöd 2022, bilaga
3 till kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2022
6. Villkor för verksamhetsstöd, bilaga 4 till kulturnämndens
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verksamhetsplan och budget
7. Framställan från Region Skåne om statligt verksamhetsbidrag 2022
8. Intern kontrollplan 2022

§ 58 Fördelning av ytterligare tillfälligt, statligt verksamhetsbidrag till
regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen
Ärendenummer: 2021-POL000315
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden fördelar ytterligare tillfälligt statligt verksamhetsbidrag
inom kultursamverkansmodellen enligt beslutsbilaga Fördelning
ytterligare tillfälligt statligt verksamhetsbidrag. Totalt fördelat belopp är
3 330 000 kr.
Protokollsanteckningar
Christer Hovbrand (S) deltar ej i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning
Statens kulturråd har med anledning av pandemin beslutat om ytterligare
tillfälligt verksamhetsbidrag för 2021 till regional kulturverksamhet inom ramen
för kultursamverkansmodellen. Region Skåne tilldelas 3 330 000 kr att fördela
till organisationer som sedan tidigare erhåller statlig finansiering inom
kultursamverkansmodellen. Inför fördelningen har en behovsprövning gjorts.
Yrkanden
Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Stefan Pettersson (S), att
nämnden beslutar enligt beslutet ovan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-03
2. Fördelning ytterligare tillfälligt statligt verksamhetsbidrag
3. Ändring av beslut om tillfällig förstärkning för regional
kulturverksamhet

§ 59 Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000204
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer Regional biblioteksplan 2022-2025 för
Region Skåne.
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Reservationer
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Region Skåne ska enligt bibliotekslagen anta en biblioteksplan för den
biblioteksverksamhet för vilken Region Skåne är huvudman. Region Skåne har
regional biblioteksverksamhet och sjukhusbibliotek.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar med instämmande av Cornelia
Björklund-Röjner (M), Cristina Glad (L), Ulrika Axelsson (C) och 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 2021-10-27
2. Redogörelse av remissvar för remissversion av Regional biblioteksplan
för Region Skåne 2022-2025
3. Bibliotek för alla genom hela livet - Regional biblioteksplan 2022–2025
för Region Skåne

§ 60 Månadsuppföljning oktober med analys och prognos KN
Ärendenummer: 2021-POL000106
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden fastställer föreliggande månadsuppföljning per oktober med
prognos för nämndens ansvarsområde.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en uppföljning och prognos för kulturnämnden 2021 efter
oktober månad.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-11
2. Månadsuppföljning jan-okt 2021
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§ 61 Remiss. Granskningshandling av Regionplan för Skåne 2022-2040 KN
Ärendenummer: 2019-RU000065
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden överlämnar föreliggande förslag till yttrande över
granskningshandling av Regionplan för Skåne 2022 - 2040 till Regionala
utvecklingsnämnden.
Sammanfattning
Region Skånes kulturnämnd har inga ytterligare synpunkter och förslag på
ändringar i den reviderade versionen av Regionplan för Skåne 2022-2040.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar med instämmande av Cornelia
Björklund-Röjner (M), Cristina Glad (L), Ulrika Axelsson (C) och Stefan
Pettersson (S) att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-23
2. Yttrande 2021-09-23
3. Missiv till granskningsremiss Regionplan för Skåne

§ 62 Kompetensfördjupning i demokrati, yttrandefrihet och konstnärlig
frihet genom Dawit Isaak-biblioteket
Ärendenummer: 2021-POL000477
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden beviljar 350 000 kronor till Stadsarkivet, Dawit Isaakbiblioteket i Malmö för projektet Kompetensfördjupning i demokrati,
yttrandefrihet och konstnärlig frihet genom Dawit Isaak biblioteket.
Sammanfattning
Malmö Stadsarkiv i Malmö utvecklar i samarbete med Biblioteken i Malmö,
svenska PEN och fristadsorganisationen ICORN nya metoder för pedagogiska
klassvisningar av Dawit Isaak-biblioteket för elever från hela Skåne. Projektet
syftar även till att etablera ett nätverk för skolbiblioteken i Skåne för att
långsiktigt stärka frågor som handlar om litteratur och yttrandefrihet.
Övergripande ska projektet leda till att ungdomar i högstadium och gymnasium
i Skåne ska få ökad kunskap och engagemang i demokrati, yttrandefrihet och
konstnärlig frihet.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar med instämmande av Cornelia
Björklund-Röjner (M), Cristina Glad (L), Ulrika Axelsson (C) och Stefan
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Pettersson (S) att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-14
2. Projektbeskrivning Kompetensfördjupning i demokrati, yttrandefrihet och
konstnärlig frihet

§ 63 Hedlandet residens Fas II
Ärendenummer: 2019-POL000113
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden beviljar den ideella föreningen Hedlandet 380 000 kronor för
den litterära residensverksamheten Hedlandet Fas II.
Sammanfattning
Projektet innebär att genomföra den litterära residensverksamheten Hedlandets
andra fas för att säkerställa en stabil och långsiktig organisation och verksamhet
för framtiden. Hedlandet är en nyckelaktör inom det regionala litteraturområdet
och en betydelsefull samverkanspart inom kulturlivet i Skåne. Verksamheten tar
emot residenter inom konstområden som litteratur, film, scenkonst samt
skrivande personer inom skilda akademiska vetenskapsfält.
Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar med instämmande av Cornelia
Björklund-Röjner (M) och Stefan Pettersson (S) att nämnden beslutar enligt
beslutet ovan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-02
2. Projektbeskrivning Hedlandet residens Fas II

§ 64 Utvecklad infrastruktur kultur barn och unga
Ärendenummer: 2021-POL000479
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Det finns ett behov av en utvecklad och förstärkt regional infrastruktur för
området Kultur barn och unga. Det är kulturförvaltningens slutsats efter man
under 2021 gjort en omvärldsanalys av ett urval regioners arbete gällande
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samordning och stöd - samt utgått från rekommendationerna i
utredningen Resultatrapport – Kartläggning av konst- och kulturområden i
Region Skåne 2019-2020.
Syftet är att stärka och främja samverkan mellan skola och kulturaktörer samt
regional samordning och utvecklingsarbete gentemot kommunerna. En
utvecklad infrastruktur kan innebära en digital utbudskatalog som demokratiskt
förmedlar ett brett kvalitativt utbud och tydliggör stödformer och subventioner
till skolor och kommuner. Denna kan innehålla pedagogiska resurser,
information om mötesplatser och utbudsdagar och liknande. För att
undersöka vilka behov som en utvecklad infrastruktur kan svara mot, ska
en utredning tillsättas under 2022.
En förstärkt infrastruktur rör de olika konst- och kulturområdenas regionala
stödformer. I dagsläget saknas dessa för litteratur och serier, film och rörlig bild
samt bild och form. För att utforma dessa inleds en förstudie under 2022.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-12-02
2. Resultatrapport – Kartläggning av konst- och kulturområden i Region
Skåne 2019-2020 Ärendenummer: 2020-POL000221

§ 65 Anmälan av delegationsbeslut kulturnämnden december
Ärendenummer: 2021-POL000003
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till
handlingarna.
Sammanfattning
Delegationsbeslut från Region Skånes kulturförvaltning sedan föregående
sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-22
2. Sammanställning av delegationsbeslut 2021-11-15
3. # 1 Ordförandebeslut
4. # 2-10 Delegationsbeslut beviljat stöd
5. # 11-52 Delegationsbeslut godkänd redovisning
6. # 53-55 Delegationsbeslut i huvudsak godkänd redovisning
7. # 56-62 Delegationsbeslut uppskov
8. # 63 Delegationsbeslut avslag
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§ 66 Anmälan av informationshandlingar kulturnämnden december
Ärendenummer: 2021-POL000004
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden
till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till kulturnämnden sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-22
2. Sammanställning av informationshandlingar 2021-11-22
3. Regionfullmäktige § 86 Region Skånes verksamhetsplan och budget 20222024
4 Regionstyrelsen § 192 Skånes befolkningsprognos och § 196 Delårsrapport
5. Sjukhusstyrelse Helsingborg Yttrande Region Skånes strategi för kultur och
hälsa 2022-2030

Vid protokollet

Josefine Ralsgård
Sekreterare
Justeras 2021-12-07

Magnus Lunderquist (KD)
Ordförande

Region Skåne

Stefan Pettersson (S)
2:e vice ordförande

Reservation
Kulturnämnden 2021-12-02.
Ärende 3. Verksamhetsplan och budget 2022 KN
Vi har tidigare, i regionfullmäktige, yrkat på ett eget budgetförslag för Region Skåne 2022
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 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. Under dagens sammanträde framförde vi därför ett
antal yrkanden gällande Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2022 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 9 studieförbund får totalt 28 000 000 kr i bidrag istället för de
29 833 000 kr som anges i föreliggande förslag på resultatbudget.
att Utvecklingsstöd och Projektstöd tilldelas vardera 7 100 000 kr istället för de
8 000 000 kr som anges i föreliggande förslag på resultatbudget.
att Tematiskt stöd tilldelas 3 200 000 kr istället för de 3 400 000 kr som anges i
föreliggande förslag på resultatbudget.
att Historiska museet i Lund får 1 000 000 kr istället för de 408 000 kr som anges
i föreliggande förslag på resultatbudget.
att Regionmuseet Skåne får 15 785 000 kr i bidrag istället för de 14 785 000 kr
som anges i föreliggande förslag på resultatbudget.
att 941 000 kr fördelas proportionellt (utifrån de i föreliggande förslag på
resultatbudget angivna bidragsnivåerna) mellan de tre olika kulturarvsförbunden
Skånes
Arkivförbund,
Skånes
Hembygdsförbund
och
Skånes
Hemslöjdsförbund.
att en Kulturarvspott på 2 000 000 kr läggs till i resultatbudgeten. Privata aktörer,
organisationer, föreningar, och i undantagsfall även kommuner, ska efter
ansökan kunna beviljas medel från potten som ett stöd för såväl kontinuerliga
som tillfälliga insatser som specifikt vårdar, bevarar och lyfter fram det svenska
och skånska kulturarvet.
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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”

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 ej 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 20211202

3. Verksamhetsplan och budget 2022 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 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 verksamheterna tvingas till betydande 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.
Vi är oroade över att region Skåne halkar efter i stödet till kulturen. Statens andel av stödet till
skånsk kultur har sedan 2019 ökat med två procentenheter. Vi ser det som positivt att staten ser
vikten av att kulturens betydelse men det är beklämmande att Region Skåne inte möter upp det
genom att öka sin andel av resurserna. Detta har även visat sig i de engångsbelopp som staten
gått in med som varit ett direkt stöd med anledningen av pandemin. Även där har Region Skåne
varit återhållsamma med stödet.
Det socialdemokratiska budgetförslaget skulle innebära 5 miljoner kronor mer till kulturen än den
styrande alliansens budgeten.
Kultursatsningar i socialdemokraternas budgetalternativ 2022
•
•
•

Återställning av neddragningar till Regionmuseet: 1,5 miljoner  Alliansstyrets
nedskärningar under mandatperioden återställs.
Barnens läsning: 0,5 miljon  ytterligare insatser måste prövas för att öka barn och
ungdomars läsning.
Sökbara medel: 3 miljoner  Ytterligare förstärkningar för att ge möjlighet till nystart av
kulturen.

För Socialdemokraterna i Kulturnämnden
Stefan Pettersson, gruppledare (S)

Kulturnämndens sammanträde 2021-12-02
Protokollsanteckning

a

Ärende: Verksamhetsplan och budget 2022
Precis som många andra delar av Region Skånes verksamhet har pandemin slagit hårt mot
kultursektorn, såväl de stora institutionerna som enskilda kulturarbetare har drabbats.
Miljöpartiet anser att det nu krävs kraftfulla åtgärder för att rädda och stärka det skånska
kulturlivet. Därför föreslog Miljöpartiet i vår budget för Region Skåne 2022 ett extra tillskott
på 18 miljoner kronor till Kulturnämnden. Vi vill se ett rejält framtidspaket där stödet till det
fria kulturlivet stärks, där medel till sökbara utvecklingsbidrag och särskilda utvecklingsmedel
utökas, där verksamhetsbidragen skrivs skruvas upp och där medel till särskilda krisåtgärder
sätts in.
Under mandatperioden har vi i Miljöpartiet tvingats se på när den styrande Alliansen beslutar
om neddragning efter neddragning på det skånska kulturlivet. Ett exempel är Regionmuseet
Skåne, som ligger i Kristianstad, som förra året fick 1,5 miljoner kronor mindre i bidrag.
Kulturen måste ges förutsättningar att frodas i hela Skåne, och därför vill vi återföra 1,5
miljoner till regionmuseet som en del av vår kultursatsning.
Vi vill att den kompetens och den kraft som finns hos medarbetarna i den skånska
kultursektorn ska spridas, och då måste också villkoren för kulturskaparna bli bättre.
Satsningar på kultur för barn och unga måste prioriteras och läsning och
biblioteksverksamheten måste stärkas. Vi ser idag att tillgången till den skånska kulturen är
ojämlik och det är av största vikt att se till att alla invånare har tillgång till våra verksamheter.
Region Skåne behöver utveckla arbetet med kultur i vårdsammanhang och stärka kopplingen
mellan kultur och hälsa. Det är också viktigt att stärka gränsöverskridande samarbetsprojekt
inom kultur- och idrottsområdet som möjliggör kreativa möten, positiva gemensamma
upplevelser och minskar utanförskap.
Vi vill att Region Skåne ska såväl stödja som visa vägen i arbetet med att skapa ett hållbart
samhälle för både människor och miljö. Kultur utmanar, stimulerar och får oss att växa.
Därför är det beklagligt att den styrande Alliansen inte satsar mer på kulturlivet i Skåne.

Ida Nilsson
Ersättare Kulturnämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Yrkande
Kulturnämnden 2021-12-02.
Ärende 3. Verksamhetsplan och budget 2022 KN
Vi har tidigare, i regionfullmäktige, yrkat på ett eget budgetförslag för Region Skåne 2022
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 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 2022 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 9 studieförbund får totalt 28 000 000 kr i bidrag istället för de
29 833 000 kr som anges i föreliggande förslag på resultatbudget.
att Utvecklingsstöd och Projektstöd tilldelas vardera 7 100 000 kr istället för de
8 000 000 kr som anges i föreliggande förslag på resultatbudget.
att Tematiskt stöd tilldelas 3 200 000 kr istället för de 3 400 000 kr som anges i
föreliggande förslag på resultatbudget.
att Historiska museet i Lund får 1 000 000 kr istället för de 408 000 kr som anges
i föreliggande förslag på resultatbudget.
att Regionmuseet Skåne får 15 785 000 kr i bidrag istället för de 14 785 000 kr
som anges i föreliggande förslag på resultatbudget.
att 941 000 kr fördelas proportionellt (utifrån de i föreliggande förslag på
resultatbudget angivna bidragsnivåerna) mellan de tre olika kulturarvsförbunden
Skånes
Arkivförbund,
Skånes
Hembygdsförbund
och
Skånes
Hemslöjdsförbund.
att en Kulturarvspott på 2 000 000 kr läggs till i resultatbudgeten. Privata aktörer,
organisationer, föreningar, och i undantagsfall även kommuner, ska efter
ansökan kunna beviljas medel från potten som ett stöd för såväl kontinuerliga
som tillfälliga insatser som specifikt vårdar, bevarar och lyfter fram det svenska
och skånska kulturarvet.
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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
Kulturnämnden 2021-12-02.
Ärende 5, Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne
Vi ville göra några tillägg i biblioteksplanen, och yrkade därför på följande:
-

att det efter nedan citerad text, gällande utvecklingsområdet ”Bibliotek för kreativitet och
kultur”, läggs till två meningar (kursiverade).
”Folkbiblioteken är en mötesplats och arena för kultur, rekreation och inspiration.
Samverkan med andra kulturaktörer inom litteratur, kulturarv, folkbildning, scenkonst,
bildkonst, musik, film och digitala spel skapar en mångfald av uttryck och berättelser samt
kreativa biblioteksrum som främjar allas rätt till kultur.” Viktigt är dock att de kreativa och
kulturella verksamheter och aktiviteter som förläggs till biblioteken inte har negativ inverkan på den
studiero och tystnadskultur som länge varit kännetecknande för biblioteken. 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.

-

att det gällande utvecklingsområdet ”Bibliotek för delaktighet ochdemokrati”, läggs till
fyra meningar (kursiverade) efter de nedan citerade texterna.
”Bibliotekens verksamhet ska vara tillgänglig för alla, utan avgränsning till dem som har
svenskt medborgarskap.” Vissa tjänster, främst sådana som kräver personuppgifter och medför
kostnader, bör dock vara förbehållna personer som är medborgare alternativt har uppehållstillstånd och
inte erbjudas personer som befinner sig i Sverige illegalt.
”För nyanlända underlättas etableringen i Sverige av tillgång till lättläst litteratur, möjlighet
till språkträning samt samhällelig och digital vägledning.” Vidare underlättas nyanländas
etablering i Sverige, deras anpassning till majoritetssamhället och känsla av delaktighet, av att möta och
känna till det svenska kulturarvet. Att känna till och ha läst några kända, svenska författares verk
(exempelvis Vilhelm Moberg, Astrid Lindgren, August Strindberg, Selma Lagerlöf, Ivar Lo Johansson,
Jan Fridegård, Fredrika Bremer) bidrar tillatt bygga broar både mellan generationer ochmellan människor
med olika bakgrund. Biblioteken har därför en viktig roll gällande att låta nyanlända ta del av svensk,
klassisk litteratur.

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

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg

Per Gustafsson
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Yrkande
Kulturnämnden 2021-12-02.
Ärende 5, Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne
Vi vill göra några tillägg i föreliggande förslag till Biblioteksplan, och yrkar därför på följande:
-

att det efter nedan citerad text, gällande utvecklingsområdet ”Bibliotek för kreativitet och
kultur”, läggs till två meningar (kursiverade).
”Folkbiblioteken är en mötesplats och arena för kultur, rekreation och inspiration.
Samverkan med andra kulturaktörer inom litteratur, kulturarv, folkbildning, scenkonst,
bildkonst, musik, film och digitala spel skapar en mångfald av uttryck och berättelser samt
kreativa biblioteksrum som främjar allas rätt till kultur.” Viktigt är dock att de kreativa och
kulturella verksamheter och aktiviteter som förläggs till biblioteken inte har negativ inverkan på den
studiero och tystnadskultur som länge varit kännetecknande för biblioteken. 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.

-

att det gällande utvecklingsområdet ”Bibliotek för delaktighet ochdemokrati”, läggs till
fyra meningar (kursiverade) efter de nedan citerade texterna.
”Bibliotekens verksamhet ska vara tillgänglig för alla, utan avgränsning till dem som har
svenskt medborgarskap.” Vissa tjänster, främst sådana som kräver personuppgifter och medför
kostnader, bör dock vara förbehållna personer som är medborgare alternativt har uppehållstillstånd och
inte erbjudas personer som befinner sig i Sverige illegalt.
”För nyanlända underlättas etableringen i Sverige av tillgång till lättläst litteratur, möjlighet
till språkträning samt samhällelig och digital vägledning.” Vidare underlättas nyanländas
etablering i Sverige, deras anpassning till majoritetssamhället och känsla av delaktighet, av att möta och
känna till det svenska kulturarvet. Att känna till och ha läst några kända, svenska författares verk
(exempelvis Vilhelm Moberg, Astrid Lindgren, August Strindberg, Selma Lagerlöf, Ivar Lo Johansson,
Jan Fridegård, Fredrika Bremer) bidrar tillatt bygga broar både mellan generationer ochmellan människor
med olika bakgrund. Biblioteken har därför en viktig roll gällande att låta nyanlända ta del av svensk,
klassisk litteratur.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg

Per Gustafsson
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