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Sammanträde: Kulturnämnden 
Tid: Torsdagen den 9 juni 2011 kl 9.30-16.00 
Plats: Folkets Hus, Göteborg 
  
Beslutande Närvarande ersättare 
Annelie Stark (S) 
Lena Jagers Bladini (V) 
Lars Nordström (FP) 
Evert Svenningsson (S) 
Pär-Göran Björkman ers för Mikael Andersson (S) 
Christer Lundberg (S) 
Beatrice Toll (S) 
Birgitta Bergman (M) 
Ann-Sofie Alm (M) 
Joachim Grundin (M) 
Anna Sibinska (MP) 
Anna Danielsbacka (M) ers för Henrik Ekelund 
Kristina Carlsson (KD) 
Lena Bjurström (C) 
Christina Bladh ers för Roland Abwin (SVG) 
 

Klara Strandberg (S) 
Ingrid Forsberg (S) 
Stig Carlsson (S) 
Birgitta Andersson (S) 
Anna Danielsbacka (M) 
Pirita Isegran (M) 
Lotta Toreld (FP) 
Helene Stiernstrand (MP) 
Julia Färjhage (C) 
 

 
 

 

 
Utses att justera  
Lars Nordström  
 

ANSLAG/BEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2011-06-29 
  
Nämnd/styrelse:  Kulturnämnden 
 
Sammanträdesdatum:  2011-06-09 
   
Datum då anslag sätts upp: 2011-06-29 Datum då anslag tas ner: 2011-07-20 
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksg 32, Uddevalla 
   
   
Underskrift  ...................................................................  

Anneli Skarp Hjälmén   
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Övriga närvarande 
Claes Rydberg Kulturchef 
Anna Karlsson Sekreterare 
Ylva Gustafsson Regionutv kultur 
Ann-Charlott Eklund Regionutv kultur 
Tomas Olsson  Regionutv kultur  
Lars Lundgren Regionutv kultur 
Eira Högforsen Regionutvecklare Kultur 
Håkan Henning Regionutv kultur  
Annika Strömberg Regionutv kultur 
Urban Sennunger Jurist 
Jenny Jernberg Kommunikationsansvarig 
Dick Wesström Ekonom 
Eva Hasselgren Utredare 
Mikael Löfgren, frilansjournalist 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare ...………………………………………………… 

Anna Karlsson  
 
Ordförande …………………………………………………… 

                               Annelie Stark  
 
Justerande …………………………………………………….. 

Lars Nordström  
 

   …………………………………………………………………. 
 

 

Genomgång av dagens ärenden och information 
Genomgång av dagens ärenden och informationsärenden kl 9.30-11.45 
 

Muntlig information 
Händelselista och årshjul 2011, kommunikationsansvarig, Jenny Jernberg 
 
Information om kulturstrategin, regionutvecklare, Ann-Charlott Eklund och 
frilansjournalisten Mikael Löfgren 
 
Program för Almedalsveckan KUN 258-2010 kommunikationsansvarig, 
Jenny Jernberg 
 
Ekonomisk månadsrapportering, kulturchef, Claes Rydberg 
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Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 11.45-15.00  för lunch och prisutdelning 
till kulturstipendiater samt 15.00-15.30 för partiöverläggningar 
 
 
Beslutssammanträde 
 
Beslut i ärendena 1-9 på föredragningslistan kl 15.30-16.00 

 
§ 44 
Godkännande av dagordning 
 

Ärendet 

Dagordning för sammanträdet är utsänd. 

Kulturnämnden beslutar 
 
Dagordningen godkänns 
 
 
§ 45 
Riktlinjer för kulturnämndens EU-arbete 
KUN 114-2011 
 
Ärendet 
För att kunna göra strategiska val krävs förbättrade rutiner, en infrastruktur 
för samverkan och information och inte minst riktlinjer för EU-arbetet. 
Kultursekretariatet har därför tagit fram ett förslag till riktlinjer för 
kulturnämndens EU-arbete, daterat 2011-05-31. 
 
Beredning 
Kultursekretariatet har under året föret en dialog med uppdragstagarna. Vi 
har även bett om synpunkter på vilket EU-stöd de behöver. 
Samtal har förts med kommunalförbundens processledare. 
Göteborgs kulturförvaltning har lämnat synpunkter. Kultursekretariatet har 
även utfört en enkät där nuvarande och önskat internationellt samarbete 
efterfrågades. Den internationella enheten inom Tillväxt och utveckling har 
läst och kommenterat Vi har även haft samråd med en EU-grupp på 
kultursekretariatet och har kontinuerlig dialog med EU-avdelningen på 
Regionutvecklingssekretariatet. 
Ytterligare underlag för riktlinjerna har vi fått genom samarbetet och 
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dialogen med Statens Kulturråd. Det är en viktig aktör eftersom 
EUkommissionens kontaktkontor för det europeiska kulturprogrammet 
Kultur 2007, är placerat hos dem. Konkret deltog kultursekretariatet i den 
referensgrupp som hade i uppdrag att lägga fram ett förslag till 
kulturdepartementet om åtgärder för att öka antalet ansökningar från 
Sverige.  
Vidare aktiviteter är Kulturnämndens svar på EU:s konsultationer (om 
Grönboken om kreativa näringar och om det framtida kulturprogrammet) . 
Relevant för policyarbetet är slutligen att känna till de främsta externa 
samarbetsparterna i den process som kallas Kulturagendan lanserad 2007 av 
EU. De är utan inbördes ordning: övriga regioner i Europa, SKL, Skåne, 
EU-kommissionen, den svenska representationen i Bryssel, kultur- och 
näringsdepartementen, Statens kulturråd, Konstnärsnämnden. 
 
----------------------- 
 
Ansvarig handläggare, Annika Strömberg lämnar kompletterande underlag 
till det tredje stycket i ”Riktlinjer för kulturnämndens EU-arbete”. 
Formuleringen "Det är dock nödvändigt att känna till de europeiska 
organisationer där kulturnämnden är engagerad" ändras till: "Det är dock 
nödvändigt att betona det stora och drivande arbete kulturnämnden 
genomför via europeiska organisationer" sedan oförändrat: "då de är 
viktiga”. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
1. Riktlinjer för EU-arbetet antas med kompletterande underlag till stycke 
tre. 
 
2. Förslaget om resestöd i förprojekteringssyfte beaktas inför budgetarbetet 
2012 
 
3. Förslaget om en regional risk- och medfinansieringsfond beaktas inför 
budgetarbetet 2012. 
 
4. EU-arbetet rapporteras årligen till kulturnämnden 

 

§ 46 
Kulturnämndens stöd till utvecklingsprojekt vt 2011 
KUN 14-2011 

Ärendet 
Kulturnämnden stöttar det fria kulturlivet genom medel till 
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utvecklingsprojekt, totalt 17 miljoner kronor (2011). Beslut tas i juni och 
december varje år. Utvecklingsmedlen är till för att stötta den 
experimentella, nyskapande och gränsöverskridande kulturen i hela Västra 
Götaland. Stödet kan sökas av juridiska personer som vill genomföra projekt 
i Västra Götaland och projekten måste relatera till de regionala 
styrdokumenten samt till de horisontella målen (ett gemensamt Västra 
Götaland, jämställdhet, integration och internationalisering) som antagits av 
regionfullmäktige. Projekt som har en bred förankring, många 
samarbetsparter och kommunal eller annan medfinansiering prioriteras. I de 
nya riktlinjer som trädde i kraft i samband med ansökningsomgången våren 
2009 prioriteras särskilt projekt som fokuserar på kulturens roll i den lokala 
utvecklingen och främjar nya gruppers delaktighet i kulturlivet. 
 
Budget: Totalt 17 000 tkr (minus 1 000 tkr reserverade för nya 
projektpotten Frispel och 1 500 för medfinansiering av pågående EUprojekt) 
Antal ansökningar: 140 ansökningar 
Så här fördelar sig ansökningarna våren 2011: 
Delregion sökt summa  
Göteborg: 13 926 tkr   
Fyrbodal: 2 450 tkr  
Skaraborg: 10 000 tkr  
Sjuhärad: 2 500 tkr  
GR: 1 286 tkr  
Summa: 30 162 tkr  
 
Procent  sökt  sökt 
Delregion  2010  2011  
Göteborg: 32%  47 %  
Fyrbodal:  23%   8%  
Skaraborg:  6%  33%  
Sjuhärad:  13%   8%  
GR:   2%   4%  

 
Av 140 ansökningar kommer 46 från aktörer som söker projektmedel för 
första gången, det vill säga 33 procent. 
När det gäller temat för ansökningarna kan vi konstatera att en stor del av 
projekten handlar om att skapa förutsättningar för ungdomar och unga 
vuxna att själva utöva konst. Allt fler projektansökningar betonar 
också den sociala dimensionen – att skapa möjligheter för kreativ utveckling 
även för de barn och unga som inte tillhör de gynnade grupperna. Allt fler 
projekt har internationella förtecken. Samtidigt noteras en ökning när det 
gäller projekt som vill ta ett ansvar för att skapa plattformar för det fria 
kulturlivet. Ansökningarna kring film ökar markant. Det gör också de 
ansökningar som vill utveckla webben som pedagogiskt redskap. 
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------------------------------------- 
Ansvarig handläggare för Projektet Internationell spelmansstämma på 
Konstepidemin KUN 183671, Lars Lundgren har kompletterande underlag 
för beslutet och föreslår därför att beslutet återremitteras. 
 

Kulturnämnden beslutar 
 
1. Tilldela medel till projekt enligt tjänstemannaförslagen i bifogad 
handling, så kallat ”projektlakan” daterat 2011-05-30 
 
2. Medlen belastar budgetposten Projekt kultur 2011 
 
3. Projektet Internationell spelmansstämma på Konstepidemin KUN 183671 
återremitteras för nytt beslut i projektomgång 2, i december 2011 
 
 

§ 47 
Yttrande över motion av Karin Greenberg (C) om regionalt 
idrottsmuseum RSK 272-2011 
KUN 112-2011 
 

Ärendet 
Kulturnämnden har från Regionstyrelsen fått motion från Karin Greenberg 
(C) om regionalt idrottsmuseum. Svar skall vara regionkansliet tillhanda 
senast 30 augusti 2011. 
Karin Greenberg beskriver kortfattat betydelsen av idrottslivet i Västsverige, 
idrottens betydelse för hälsa, social samvaro och som samhällsutvecklande 
faktor. Hon menar att det idrottsmuseum som finns på Kviberg i Göteborg, 
och som finansieras via Västsvenska idrottsförbundet, Göteborgs kommun 
(Idrotts –och föreningsnämnden) samt med sponsormedel, bör vara föremål 
för en dialog och ett samarbete med Västra Götalandsregionen för att 
tillvarata idrottens kulturarv och uppmärksamma idrottens betydelse. 
Motionären menar att Idrottsmuseet på Kviberg inte har de geografiska och 
ekonomiska förutsättningarna för att utvecklas på ett gynnsamt sätt. 
Motionären yrkar på att Västra Götalandsregionen utreder möjligheten till 
ett samarbete med Idrottsmuseet för att tillvarata vårt arv och intresse för 
idrottens betydelse för samhällsutvecklingen i Västsverige. 
 
Inom ramen för kulturnämndens pågående arbete med regionens 
idrottspolitiska verksamhet inryms både utvecklingsarbete och en ökad 
dialog om idrottens generella möjligheter och ökade samhällsansvar. 
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Kultursekretariatet föreslår att motionen avslås då dialog med 
idrottsrörelsen redan finns inom nämndens arbetsområde. Frågan ryms även 
inom Västarvets uppdrag från kulturnämnden. 
 

Kulturnämnden beslutar 
 
1. Motionen avslås 
 
2. Yttrandet överlämnas till regionstyrelsen 

 

§ 48 
Startbidrag 2011 till studieförbundet Kulturens 
Bildningsverksamhet 
KUN 388-2010 
 
 
Ärendet 
Den första juli 2010 blev Kulturens Bildningsverksamhet (Kulturens) ett 
självständigt studieförbund. Studieförbundet fick därmed ett eget statligt 
bidrag från Folkbildningsrådet. De har även i december 2010 inkommit till 
regionen med en ansökan om startbidrag för 2011. Som eget studieförbund 
har Kulturens byggt upp och bedrivit lokal verksamhet i Västra Götaland 
under hösten 2010. Från januari 2011 är Kulturens en egen juridisk person i 
Västra Götaland (inklusive Halland). 
På årsbasis motsvarar Kulturens verksamhet i regionen cirka en halv procent 
av den totala lokala verksamheten som studieförbunden rapporterat till 
Statistiska centralbyrån för 2010. Omräknat i pengar är en halv procent 
av kulturnämndens budget för studieförbunden cirka 240 000 kronor. 
Ibn Rushd, som också är ett nystartat studieförbund, har av Västra 
Götalandsregionen beviljats startbidrag för att de första åren bygga upp sin 
regionala verksamhet. Det är rimligt att även Kulturens beviljas startbidrag. 
Då det ännu inte finns tillräckligt med underlag för att bedöma den 
regionala verksamheten bör startbidragets storlek baseras på storleken av 
den lokala verksamheten under 2010. 
 

Kulturnämnden beslutar 
 
1. Kulturens Bildningsverksamhet beviljas ett startbidrag för 2011 på  
240 000 kronor för förbundets regionala verksamhet. Bidraget handläggs 
vid kultursekretariatet tillsammans med övriga bidrag till studiedistrikt i 
regionen 
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2. Anslaget belastar kulturnämndens budgetpost 2011 för studiedistrikt. 
 

§ 49 
North Sea Screen Partner – medfinansiering 2011 
KUN 137-2011 

 
Ärendet 
Kulturnämnden är sedan 2009 en part i Interregprojektet North Sea Screen 
Partner som löper fram till halvårsskiftet 2012. Projektet handlar om att 
stärka små och medelstora aktörer på filmområdet, producenter, 
distributörer och filmarbetare genom olika insatser. För Västra 
Götalandsregionens del har fokus handlat om att skapa nätverk på 
postproduktions- och distributionssidan och att allmänt höja kompetensen 
för aktörerna på området. Projektets huvudpartner är TayScreen 
Commission i Dundee, Skottland. 
Kulturnämnden tog beslut 2008 om att gå med i projektet för att bidra till att 
stärka regionens kompetens att driva EU-projekt inom det av 
regionledningen prioriterade Nordsjösamarbetet. Budgeten är på 1 200 000 
kronor fördelat på tre år, det vill säga 400 000 kronor/år. Parterna i projektet 
finns i Norge, Danmark, Skottland, Tyskland och Holland. 
 
Västra Götalandsregionen har sedan flera år etablerat sig som en kraftfull 
aktör när det gäller att samproducera spelfilm och, på senare tid även TV-
drama. Genom Film i Västs placering i Trollhättan har ett tydligt kluster 
med företag i film- och mediabranschen växt fram. Film i Väst 
tillhandahåller en imponerande infrastruktur när det gäller samproduktion av 
långfilm, och i området runt Trollhättan erbjuds nu faciliteter i hela kedjan – 
från pre- till postproduktion. Under det senaste året har Gothenburg Film 
Studios växt fram som ett viktigt komplement till Film i Väst. Att ge de 
mindre aktörerna på området möjlighet att utvecklas är North Sea Screen-
projektets viktigaste mål, och stärker hela satsningen på den audiovisuella 
sektorn. 
Under 2010 avsatte Kulturnämnden 600 000 kr till North Sea Screen 
Partner. Återstående summa fördelas enligt förslag på 400 000 kr för 2011 
och 200  000 kr för 2012. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
1. 400 000 kronor avsätts för medfinansiering av North Sea Screen Partner 
under 2011 
 
2. Medlen belastar kulturnämndens budgetpost för medfinansiering av EU-
projekt 2011 
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§ 50 
Digitalisering av biografer i Västra Götaland 
KUN 66-2011 
 

Ärendet 
Frågan om digitalisering av biograferna i Västra Götaland har diskuterats 
flitigt i kulturnämnden under våren. Biografen som mötesplats har också 
lyfts av kommunerna i Västra Götaland som en prioriterad fråga under 
arbetet med kulturplanen inom ramen för samverkansmodellen. I 
regeringens vårbudget avsattes 15 miljoner kronor för digitalisering av 
biografer under 2011, och därmed tidigarelades det statliga stödet ett år. 
Vid sammanträdet den 5 maj 2011 beslutade kulturnämnden att avsätta en 
miljon kronor för medfinansiering av digitaliseringen under 2011, KUN 66- 
2011, §33. Nämnden beslutade samtidigt att ha två utlysningar under året 
med sista ansökningsdag den 20 maj respektive 30 september. Beslut tas i 
kulturnämnden den 9 juni respektive 17 november. För att få regionalt stöd 
skall den kommunala finansieringen vara beslutad, och stödet söks av 
kommunerna. Regionutvecklingsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 
den 3 maj att medfinansiera digitaliseringen med en miljon kronor under 
2011, RUN 612-0379-11, § 75 under förutsättning att kulturnämnden 
avsatte samma summa. 
Till grund för besluten låg bedömningen att de små biograferna i Västra 
Götaland kommer att slås ut om inte en snabb digitalisering kommer till 
stånd. Ett regionalt stöd kan påskynda digitaliseringen och bidra till att en 
väsentlig del av stödet från Svenska Filminstitutet hamnar i Västra 
Götaland.  
Vid sista ansökningsdatum den 20 maj hade 16 ansökningar inkommit till 
kulturnämnden.  
Ansökningarna imponerar stort i sina gedigna bakgrundsbeskrivningar och 
ambitiösa framtidsplaner.. 
 
Vid bedömningen av ansökningarna har följande kriterier beaktats: 
�• Kommunal medfinansiering 
�• Biografens inriktning – repertoar, verksamhet och utvecklingspotential 
�• Geografisk spridning, närhet till andra digitaliserade salonger 
�• Kulturell infrastruktur på orten, närhet till andra kulturinstitutioner 
I Västra Götaland finns för närvarande 16 salonger som är digitaliserade 
enligt vedertagen 2K-standard (som erfordras för att kunna få distribution på 
aktuella svenska och amerikanska storfilmer). Totalt finns i Västra Götaland 
146 salonger. Biografverksamhet bedrivs idag i 46 av regionens 49 
kommuner. 
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Kulturnämnden beslutar 
 
1. Dals Eds kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
2. Falköpings kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
3. Gullspångs kommun tilldelas 150 000 kronor 
 
4. Götene kommun tilldelas 150 000 kronor 
 
5. Härryda kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
6. Karlsborgs kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
7. Lerums kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
8. Lidköpings kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
9. Mariestads kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
10. Skövde kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
11. Tibro kommun tilldelas 150 000 kronor 
 
12. Tidaholms kommun tilldelas 150 000 kronor 
 
13. Tranemo kommun tilldelas 50 000 kronor 
 
14. Vara kommun tilldelas 100 000 kronor 
 
15. Vårgårda kommun tilldelas 150 000 kronor 
 
16. Medlen belastar kulturnämndens särskilt avsatta medel för digitalisering.   
 
17. Stödet betalas ut när hela finansieringsbilden är klar. 
 
 

§ 51 
Folkteatern i Göteborg ekonomisk förening, fortsatt utveckling 
KUN 139-2011 
 

Ärendet 
Kulturnämnden beslutade 2011-02-04 §14 att göra en genomlysning av 
Folkteaterns ekonomiska situation.   
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Inledningsvis möttes kulturnämndens ordförande resp 2:e v. ordförande, 
Göteborgs Stads kulturnämnds ordförande samt teaterns ordförande 
tillsammans med tjänstemännen för en överläggning. Arbetsmöten har 
därefter hållits på tjänstemannanivå där regionens representanter jämte 
teaterns VD och dess externe ekonomichef har deltagit. 
Utgångspunkten för arbetet har varit att teatern bidrar genom att minska sina 
fasta kostnader, får ett extra ekonomiskt stöd under en övergångsperiod tills 
ekonomisk balans uppnåtts samt att möjligheterna till kostnadsreduceringar 
för innevarande år bedömts som mycket begränsade. 
Folkteatern i Göteborg, ekonomisk förening har cirka 175 medlemmar i 
form av föreningar, organisationer etc. Styrelse utses av medlemmarna. 
Västra Götalandsregionen har rätt att utse en ledamot, en suppleant och en 
revisor samt en revisorssuppleant. Regionen har endast utsett ordinarie 
styrelseledamot.  
 

Ekonomi 
Regionens bidrag till Folkteatern uppgår 2011 till 39 119 000 kr (varav 
samverkansmodellen 11 094 000 kr). Hyreskostnad med anledning av 
ombyggnad uppgår till 6 500 000 kr. 
Folkteatern har under nuvarande ledning, och sedan ombyggnationen, tagit 
viktiga konstnärliga beslut som tydligt leder mot en högtstående verksamhet 
med brett samhällsengagemang. För att teatern skall kunna fortsätta denna 
utveckling utan drastiska personalåtgärder krävs omedelbara insatser från 
regionen. För budgetåret 2011 bedöms behovet av tillskott till teatern uppgå 
till 5 900 000 kr. Kulturnämnden avser därför att hemställa till 
regionstyrelsen om ett omställningsbidrag avseende 2011. 
 
Omställning 
En omställningsperiod på 3 år ( 2012, 2013 och 2014) innebär att 
Folkteatern under juni 2011 föreslår en plan för rekonstruktion av teatern för 
att uppnå ekonomisk balans senast under år 2015. Planen utarbetas med stöd 
av kulturnämndens sekretariat. Kulturnämnden förutsätter att Folkteaterns 
ägare ger styrelsen ett tydligt uppdrag innebärande att ekonomisk balans 
uppnås senast år 2015. 

En rekonstruktion under en 3-årsperiod innebär att regionen finansierar 
folkteatern med extra bidrag antingen genom omprioriteringar inom 
kulturnämndens budget eller genom tillfällig förstärkning av 
kulturnämndens regionbidrag. Detta får blir en fråga för budgetberedningen 
inför 2012 års budget.  

Kulturnämnden anser det är rimligt att utöka regionens representation med 
ytterligare två ordinarie styrelseplatser. En sådan förändring förutsätter att 
föreningens stadgar. Regionen bör dessutom nyttja möjligheten att utse en 
ersättare i styrelsen liksom revisorer. 

----------------------------------- 
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YRKANDEN 
 
Ordförandens Annelie Starks yrkande daterat 2011-05 31 är utsänt med 
handlingarna i kallelsen. Yrkanden innehåller förslag på 5,9 miljoner kronor 
i omställningsbidrag, plan för rekonstruktion till ekonomisk balans till 2015 
samt avsättning av tre ordinarie platser för Västra Götalandsregionen i 
Folkteaterns styrelse. 

Joachim Grundin (M) mfl yrkar i skrivelse daterad 11-06-09 bl a att 
Folkteatern ska beviljas ett ekonomiskt lån av Västra Götalandsregionen, att 
ackrediterad revisor anlitas för total genomlysning av Folkteaterns ekonomi 
senast i augusti månad, att möjligheterna att ta ut borgensavgift av 
Folkteatern undersöks samt att minst tre styrelseplatser avsätts för Västra 
Götalandsregionen och att en av dessa tilldelas Västra Götalandsregionens 
opposition. 

Lars Nordström (FP) tillsammans med Centern och Kristdemokraterna yrkar 
ändring i andra beslutspunkten i ordförandens liggande förslag, med att 
Folkteaterns plan för rekonstruktion ska tas fram i samarbete med 
kultursekretariatet och att planen ska redovisas av kulturnämndens 
presidium inför regionstyrelsens beslut.  

Annelie Stark (S) mfl ställer sig bakom Lars Nordströms (FP), Centerns och 
Kristdemokraternas yrkande. 

 
PROPOSITIONSORDNING 
 
Ordförande ställer sitt kompletterade yrkande mot Joachim Grundin (M)  
m fl yrkande och finner eget, kompletterat yrkande antaget.  

 

VOTERING 
 
Votering begärs av Joachim Grundin (M) 

Omröstning genomförs via upprop där Ja innebär antagande av 
ordförandens yrkande och Nej antagande av Joachim Grundin (M) mfl 
yrkande. 
Rösträkningen visar 10 ja-röster, 4 nej-röster samt en som avstod från att 
rösta. Voteringslistan bifogas protokollet 

Ordföranden finner eget yrkande antaget. 
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Kulturnämnden beslutar  
 
1 Föreslå regionstyrelsen besluta om 5 900 000 kr i omställningsbidrag till 
kulturnämnden 2011 som finansieras genom att ianspråkta medel inom 
moderförvaltningen 
 

2. Begära att Folkteaterns styrelse i samarbete med kultursekretariatet, under 
juni 2011, föreslår en plan för rekonstruktion av teatern för att uppnå 
ekonomisk balans senast under år 2015. Planen ska redovisas av 
kulturnämndens presidium inför regionstyrelsens beslut.  
 

3. Föreslå regionstyrelsen att hos Folkteatern i Göteborg, ekonomisk 
förening, begära tillgång till tre ordinarie platser i styrelsen. 

 

Till beslutet bifogas tjänsteutlåtande daterat 2011-04-29 
 

Joachim Grundin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.  
Christina Bladh (SVG) deltar inte i beslutet 
 

§ 52 
Kulturstipendier, Arbetsstipendier och Skaraborgspriset 
2011 
KUN 12-2011 
 

Ärendet 
Kulturnämnden delar årligen tio stipendier om 20 000 kr vardera till 
personer som är verksamma inom kulturlivet i Västra Götaland. Syfte med 
kulturstipendierna är att uppmuntra nyskapande och gränsöverskridande 
verksamhet och kan delas ut till personer som har gjort utmärkta insatser i 
kulturlivet. Utöver de tio som föreslås som kulturstipendiater utses 
dessutom en särskild stipendiat ur Skaraborgs jubileumsfond som ska ha 
anknytning (född eller verksam) till Skaraborg. 
Antalet ansökningar till regionens kulturstipendier ligger stadigt strax under 
300 stycken (lika många till arbetsstipendierna) med stor övervikt på 
sökanden från Göteborg. Antalet kvinnor och män som söker är i princip 
jämnt fördelat. Dessutom delas fem arbetsstipendier ut årligen. 
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Kulturnämnden beslutar 
 
1. Kulturstipendier tilldelas Eva Dal, Tanum, teater, Anna Ekenstierna, 
Göteborg, konst, Jonas Fröberg, Göteborg, teater, Susanne Hansson, 
Göteborg, musik, Staffan Holm. Göteborg, design, Raúl Lara Almarales, 
Göteborg, musik, Fredrik Nyberg, Göteborg, litteratur, Eva Zethraeus, 
Göteborg, konst, Ola Åstrand, Alingsås, konst, Kajsa Öberg, Lindsten, 
Göteborg, litteratur 
 
2. Arbetsstipendier tilldelas Helena Eriksson, Göteborg, litteratur, Nina de 
Heney, Göteborg, musik, Anna Jobrant,, Göteborg, musik, Annica Karlsson 
Rixon, Göteborg, konst, Kazuyo Nomura, Göteborg, konsthantv,  
Petra Revenue Göteborg, teater  
 
3. Skaraborgspriset tilldelas Per Brandstedt, Falköping, konst 
 
4. Medlen belastar budgetposten Arbets- och kulturstipendier 2011. 
 

 

§ 53 
Revidering av detaljbudget 2011 
KUN 4-2010 
 

Ärendet 
I detaljbudgeten för 2011 ligger lönekostnader för 2,5 fasta tjänster, 
motsvarande 1 550 000 kr, på ansvar som skiljer sig från det ansvar där de 
övriga fasta tjänsterna på sekretariatet ligger. För att få en samlad bil av hur 
lönekostnaderna ser ut för den fast anställda personalen bör lönemedlen för 
dessa personer flyttas i detaljbudgeten och att därmed en justering görs av 
den beslutade detaljbudgeten för 2011. 
En justering av detaljbudgeten skulle leda till att lönekostnaderna för 
Kultursekretariatet lättare och mer rättvist skulle kunna jämföras över tiden 
och ge en tydligare bild av vilka resurser som används för att bedriva 
verksamheten. 
 

Kulturnämnden beslutar 
 
Detaljbudget 2011 revideras med att 500 000 kr flyttas från ansvar 
Information och kommunikation, 750 000 kr från ansvar Internationalisering 
och 300 000 kr från ansvar ”Lust att lära” till ansvar Sekretariat. 
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§ 54 
Anmälningsärenden 
KUN 9-2011 

 
Ärendet 
I detta ärende lämnas en sammanställning av anmälningsärenden  
 

Kulturnämnden beslutar 
 
Sammanställningar av anmälningsärenden läggs till handlingarna 
 
 

§ 55 
Delegationsärenden 
KUN 1-2011 
 

Ärendet 
I detta ärende lämnas en sammanställning av beslut fattade på delegation  
 

Kulturnämnden beslutar 
 
Sammanställningar av beslut fattade på delegation läggs till handlingarna 
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