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P rotokoll från K ulturnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2022-10-27 kl. 09.00– 12.00
rum 110, Rådhus Skåne, Kristianstad

B eslutande
Magnus Lunderquist (KD), ordförande
Cristina Glad (L), 1:e vice ordförande
Stefan Pettersson (S), 2:e viceordförande
Cornelia Björklund- Röjner (M)
H ans Svedell (M)
Ulrika Axelsson (C)
Christer H ovbrand (S), tjg ersättare förSusanne Asserfors (S)
Ulf-Peter H onoré (S)
Anitha Ljung (S), tjg ersättare för Busi Dimitriu (V)
Therese Borg (SD)
Ian Fernheden (SD), tjg ersättare förPer Gustafsson (SD)

E rsättare
Feliz Kino (M)
Nicola Rabi (M)
Margreth Segerstein (M)
Muna Osman (S)
Ida H agelin (MP)

Ö vriga
Gitte Wille, kulturchef
Magnus Jörgel, vik. Enhetschef
Margareta Olsson, verksamhetscontroller samt
representant SACO

B esöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
T elefon (växel): 044-309 30 00
E -p ost: region@ skane.se
Internet: www.skane.se

O rganisationsnummer: 23 21 00-0255
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Robert Karlsson, kommunikatör
Cecilia Widberg, utvecklare/processleda
re för Kultursamverkansmodellen
Cecilia Palmkvist, kommunikatör
Nina Ekberg, utvecklare kulturarv
Katja Lindqvist, docent, universitetslektor, Lunds universitet § 42
Ann Lundborg, utvecklare folkbildning och bibliotek § 42
Per Wilkens (S)
Josefine Ralsgård, sekreterare

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

§ 42 Verksamhetsinformation
Summering och återkoppling från Revisionskontoret
Grundkartläggning av utbildningsinfrastrukturen av konst
- och kulturutbildningar i Skåne, föredragning av ärende nr 5
Program Kulturparlament med Rantafej den 30 november
Ö versyn av kultursamverkansmodellen för kultur ihela landet
Gestaltad livsmiljö - utmärkelsen som ”Årets strålkastare”
UNESCO MONDIACULT 2022: Declaration for Culture
World Summit on Arts and Culture 2023
Rapport från
möte med Kulturrådets styrelse den 5 oktober
möte i kulturutskottet RSS den 30 september
lunchseminarium Folkbildningens betydelse för tillväxten i Skåne den
27 september
Riksrevisionen: Statsbidraget till studieförbunden– kontroll och uppföljning
Kulturchefen informerar om att hon har sagt upp sig från sin tjänst i Region
Skåne för att börja arbeta i Nordiska ministerrådet från och med den 1 januari
2023.
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§ 43 Framställan om vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet inom
ramen för kultursamverkansmodellen
Ärendenummer: 2021-POL000492
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden översänder Region Skånes framställan om vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för
kultursamverkansmodellen 2023 till Statens kulturråd.
P rotokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
S ammanfattning
Region Skåne hemställer om utökad statlig medfinansiering inom ramen för
kultursamverkansmodellen om 8,2 miljoner kronor för löne- och prisuppräkning
och särskilda satsningar enligt framställan. Nuvarande statlig medfinansiering
uppgår till 235,7 miljoner kronor. Sammanlagd statlig medfinansiering
inklusive den föreslagna ökningen uppgår därmed till 243,9 miljoner kronor.
Y rkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar med instämmande av Stefan
Pettersson (S) att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-10-07
2. Framställan om vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet inom
ramen för kultursamverkansmodellen
3. Förteckning över verksamheter som avses erhålla statliga medel 2023

§ 44 Ramverk för Region S kånes konstsamling
Ärendenummer: 2022-POL000119
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden antar föreliggande förslag till Ramverk för Region
Skånes konstsamling.
P rotokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
S ammanfattning
Enligt Regionstyrelsens beslut i ärende 2020-POL000151 (Riktlinjer för
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konstnärlig gestaltning i Region Skåne) har ett Ramverk för Region Skånes
konstsamling tagits fram. Ramverket är ett samlat dokument med
grundprinciper och riktlinjer och omfattar Region Skånes konstsamling utifrån
de tre områdena producera, förvalta och förmedla. Ramverket innebär både en
komplettering och delvis revidering av tidigare beslut kring arbetet med
konstsamlingen med syfte att ge vägledning i ett helhetsperspektiv. Ramverket
har tagits fram i nära samarbete mellan kulturförvaltningen och
Regionfastigheter.

Y rkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar med instämmande av Stefan
Pettersson (S), Therese Borg (SD), Cristina Glad (L) och Cornelia BjörklundRöjner (M) att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-09-28
2. Ramverk för Region Skånes konstsamling

§ 45 Grundkartläggning av utbildningsinfrastrukturen på konst- och
kulturområdet i S kåne
Ärendenummer: 2021-KU000548
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger rapporten till handlingarna och beaktar resultatet
av rapporten inför framtida insatser på området.
S ammanfattning
Institutionen för Service management och tjänstevetenskap vid
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, har genom ett
uppdragsavtal (2021-12-02) genomfört en grundkartläggning över
utbildningsinfrastrukturen på konst- och kulturområdet i Skåne.
Grundkartläggningen har gjorts med fokus på konst- och kulturutbildningar i
Skåne och med viss utblick i Ö resundsregionen. Grundkartläggningen utgör ett
kunskapsunderlag för Region Skåne inför kommande utvecklingsinsatser med
fokus stärkt samverkan mellan kultur- och utbildningssektorn.
Grundkartläggningen inrymmer såväl sammanfattande reflektioner som
rekommendationer.
Y rkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar med instämmande av Stefan
Pettersson (S) att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-09-14
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2. Grundkartläggning av konst- och kulturutbildningar i Skåne, del 1-3,
Lunds universitet 2022-09-27

§ 46 Anmälan av delegationsbeslut KN oktober 2022
Ärendenummer: 2022-POL000001
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till
handlingarna.
S ammanfattning
Delegationsbeslut från kulturförvaltningen sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-10-17
2. Sammanställning av delegationsbeslut 2022-10-17
3. # 1-9 Delegationsbeslut beviljat stöd
4. # 10-15 Delegationsbeslut godkänd redovisning
5. # 16 Delegationsbeslut i huvudsak godkänd redovisning
6. # 17 Delegationsbeslut uppskov
7. # 18 Meddelande om beslut

§ 47 Anmälan av informationshandlingar KN oktober 2022
Ärendenummer: 2022-POL000002
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till
handlingarna.
S ammanfattning
Informationsärenden till kulturnämnden sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-10-17
2. Sammanställning av informationshandlingar 2022-10-17
3. Tjänsteanteckning
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Vid protokollet

Josefine Ralsgård
Sekreterare

Justeras 2022-10-27

Magnus Lunderquist (KD)

Region Skåne

Stefan Pettersson (S)

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Kulturnämnden 20221027

3. Framställan om vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för
kultursamverkansmodellen
Den senaste tidens kostnadsökningarna i samhället på bland annat el oroar oss Socialdemokrater.
De pressar ytterligare ett redan ansträngt kulturliv. Flera verksamheter tvingas redan att minska
sin verksamhet som följd. Media rapporterade nyligen bland annat om att Skillinge teater ställer in
vinterns verksamhet på grund av de skenande elkostnaderna. Den utökade statliga
medfinansieringen i hemställan kommer inte att täcka de reella kostnaderna för verksamheterna.
Det är av yttersta vikt att samhällsutvecklingen följs nogsamt och att det tas höjd för utvecklingen
framåt i ansökningsarbetet.
För Socialdemokraterna i Kulturnämnden
Stefan Pettersson, gruppledare (S)

P rotokollsanteckning
K ulturnämnden 2022-10-27.
Ärende 4, Ramverk för Region Skånes konstsamling
Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att ett medborgarperspektiv finns med
vid val av konst i Region Skånes fastigheter och verksamhetsområden. Det framgår
i några få meningar i ramverket att dialog är en del av konstprocessen, men vi vill
betona vikten av att ha dialog med de människor som möter konsten i regionens
olika verksamheter och fastigheter. Dialogen behöver finnas inför val av konst att
förmedla, men behöver också finnas som uppföljning när konsten funnits på plats
en tid: hur har berörda personer uppfattat konsten?
En stor del av den konst som förmedlas finns i Region Skånes vårdmiljöer, och
många som kommer till dessa miljöer mår dåligt eller är oroliga. Det gör det extra
viktigt att konsten i regionens vårdmiljöer upplevs positivt och ger en känsla av
glädje/välbefinnande. Därtill är vårdmiljöerna arbetsplats för hårt belastad
vårdpersonal, så det är även en arbetsmiljöfråga att välja konst som berikar.

F ör Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg
Ian Fernheden
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