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Anteckningar Kultur Z 2018-11-26
Skype 13.00-14.30
Närvarande:

Ordinarie
Katrin Wissing, (mp) Åre
Karin Thomasson (mp), Östersund
Maud Thuresson-Jonsson (s), Berg
Lena Johansson (s), Strömsund
Jan Runsten (mp) Krokom
Patrik Andersson (c), Region JH
Ersättare
Ragnar Lif (c), Strömsund
Peter Jansson, (c) Åre
Tjänstepersoner
Lena Byström, Östersund
Jonas Kojan, Härjedalen
Erika Andersson, Krokom
Anna Lundström, Bräcke
Gunhild Åkerblom, Berg
Jimmy Eriksson, Region JH
Ingrid Printz, Region JH

Sammanfattning av mötet



Återkoppling Kulturrådet och SKL
Diskussion om kommunsamverkan

1. Föregående sammanträde
Påminnelse om att kommunerna ska utse politisk representation till Kultur Z för
kommande mandatperiod. I Åre och Strömsund är det oförändrat.
2. Återkoppling från möte med Kulturrådet och kulturchefsmötet på SKL
Kulturrådet
Ingrid informerade om den presentation vi hade av Kulturplanen för Kulturrådet
samt övriga statliga myndigheter som ingår i samverkansrådet. En timmes
presentation och en timmes frågor/samtal. Det var ett positivt möte med en bra
möjlighet att lyfta våra specifika utmaningar och ambitioner. Det blev en god dialog
om bland annat bibliotek, nationella minoriteter, konstnärernas villkor och arkiv.
Det diskuterades även tillgänglighet och möjligheten att söka stöd från Boverket och
Arvsfonden för att anpassa lokaler.
SKL
Ingrid informerade från Kulturchefsmötet på SKL. Den ena dagen diskuterades
webbverktyget Kolada samt tillitsbaserad styrning. Den andra dagen presenterades
rapporter, remisser och konferenser.
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Bland annat rapporterades från det Nordiska kulturpolitiska toppmötet i Malmö i
maj om kulturpolitisk styrning och betydelsen av samverkan på olika nivåer. Karin T
kompletterade med de utmaningar som även diskuterades, bland annat kultur på
landsbygden och litteratur på nindre språk.
Under våren kommer enkäter om anläggningsutveckling inom kultur och fritid. En
lagändring kan komma att få ekonomiska konsekvenser för bland annat konstgräs.
SKL förhandlar med STIM och det förväntas finnas ett nytt avtal på plats i
december. Det kan innebära kraftiga kostnadsökningar för kommuner och
landsting. Rekommendationen är att inte teckna några lokala avtal innan
förhandlingen är avslutad.
SKL gör en kartläggning av digitalisering.
De remisser som är aktuella på SKL är, den konstnärspolitiska utredningen,
den nationella biblioteksstrategin och läsdelegationens slutbetänkande. De
konferenser som är på gång är






Besöksnäringskonferens, 6 eller 7 dec, förmöte 5 dec för förtroendevalda
Mer för fler (bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar), 23 jan
Folk och kultur, 6-9 feb
Idrott o mångfald med jämställdhetsfokus 12-13 feb
SKLs kulturkonferens 16-17 okt på temat Kultur för ett öppet samhälle

3. Kulturplan
Ingrid informerade om uppföljning av den innevarande kulturplanen genom den
redovisning vi lämnar till Kulturrådet. Vi noterar en god måluppfyllelse i
förhållande till Kulturplanen och de nationella kulturpolitiska målen.
Den kommande kulturplanen är beslutad dv regionfullmäktige och kommer att
finnas på www.regiojh.se/kultur inom kort. Det blir även en tryckt version.
Härjedalen informerar om att de är på gång med en biblioteks- och kulturplan som
ska docka in i de regionala planerna.
4. Verksamhetsplan 2019
Ingrid informerade om att Område Kultur i den regionala utvecklingsförvaltningen
tar fram en egen verksamhetsplan för 2019. Den förhåller sig till övriga regionala
styrdokument och vår egen kulturplan där vi bryter ner denna till aktiviteter och
indikatorer.
5. Kommunsamverkan
I kommande kulturplan har vi som utvecklingsområde att utveckla övergripande
kommunsamråd. Vi diskuterar vad detta innebär för varje kommun och vi landar i
att vi behöver vara flexibla i förhållande till kommunerna. En viktig utvecklingsfråga
är att ta initiativ till presidiemöten med övrga kommunsamverkansorgan,
exempelvis BUZ, SVOM och Folkhälso Z.
I Härjedalen pågår en organisationsförändring och Jonas efterfrågar stöd och
kontakt från regionen kopplat till inflyttningsstrategin, tillväxtfrågor samt kulturoch biblioteksplan.
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6. Kulturtinget 2019
Vi tackar Bräcke för gott samarbete med årets Kulturting. Nästa år är Kulturtinget i
Härnösand och preliminära datum är 3-4 oktober.
7.

Övriga frågor
Nästa möte
Onsdag 20 feb.

_________________________________
Jimmy Eriksson
Kultursamordnare, Region Jämtland Härjedalen

