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KFN § 46
Justerare
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Claes Jansson (MP)

KFN § 47
Föregående mötes protokoll
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna föregående mötes protokoll.

KFN § 48

Föredragningslistan
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan
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Information
Malena Sandgren informerar om budget och verksamhetsplan 2019 inför bildandet av
regionkommun Region Blekinge 1 januari 2019.
Malena Sandgren informerar om beslut i Regionstyrelsen 2018-06-13 som beviljar Kulturoch fritidsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Lisa Andersson informerar om Region Blekinges yttrande gällande den konstnärspolitiska
utredningen Konstnär - oavsett villkor (SOU 2018:23)
Ivar Wenster uppmanar nämnden att arbeta för att fler nomineringar till kultur- och
idrottspris inkommer.
\

Malena Sandgren informerar om dialogmötet gällande nationell biblioteksstrategi i
Hässleholm den 4 oktober. I maj 2018 kom en första utkast till en nationell
biblioteksstrategi ut och som en del i processen kring detta hålls under oktober fem
dialogmöten runt om i landet.
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KFN § 50
Dnr 18/00479
Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 för Kultur- och
Fritidsnämnden
Sammanfattning
Från januari 2019 bildas en regionkommun för Blekinge genom att Landstinget Blekinge
och nuvarande Region Blekinge går samman i en ny organisation som kommer heta Region
Blekinge. Nya Region Blekinge ansvarar för hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur,
kollektivtrafik samt regional utveckling och tillväxt.
Landstingets planerings- och budgetprocess inför 2019 - 2021 har därför behövt utökas
för att omfatta hela det kommande Region Blekinges verksamhet. Årligen genomför
landstingsstyrelse och nämnder en planeringsdialog där faktorer som påverkar
landstingets uppdrag diskuteras. En omvärldsanalys liksom nämndernas möjligheter och
utmaningar presenteras. I år var planeringsdialogen utökad med nuvarande Region
Blekinges nämnder inför sammanslagningen i januari 2019. Årets planeringdialog
genomfördes den 16 och 25 april och utifrån det som framkom har landstingsstyrelsen
tagit fram planeringsdirektiv och riktlinjer för budgetarbetet 2019.
Förslag till verksamhetsplan och budget har tagits fram i enlighet med de
planeringsdirektiv som beslutats i landstingsfullmäktige 2018-06-11 för Landstinget
Blekinges och nuvarande Region Blekinges samtliga nämnder. Direktiven innehåller
perspektiv, inriktningsmål samt insatsområden/uppdrag för nämnder och styrelse att
förhålla sig till. Direktiven innehåller också ekonomiska förutsättningar inkluderande
ekonomiska ramar för nämnder och styrelse att förhålla sig till. Förslag för kultur och
fritidsnämnden bifogas i separat dokument.

Ekonomiska ramar
Budgetramar per nämnd och förvaltning återfinns i bilaga till beslutade
planeringsdirektiv enligt ovan. Följande förutsättningar gäller:
•
•
•
•
•
•
•

•

Verksamhetens intäkter är inte generellt uppräknade
Kostnaderna för löner och ersättningar till personal är generellt uppräknade med
3,0 procent för 2019, 3,2 procent 2020 och 3,2 procent 2021
Budget för kostnadsökningen finns på det centrala ansvaret för löneöversyn på
finansförvaltningen
Nämnder och förvaltningars budget för löner och ersättningar till personal är i
2018 års lönenivå.
Verksamhetens driftskostnader är jämfört med 2018 uppräknade med 2,2 procent
för 2019, 2,4 procent 2020 och 2,4 procent 2021
Nämnder och förvaltningars avskrivningsbudget är samma som i beslut för 20182020
Budgetramarna 2019-2021 fastställs på kontoslagen intäkter, personalkostnader,
driftskostnader och avskrivningar för alla nämnder /förvaltningar exklusive
hälsoval och samverkansnämnden.
De intäktsfinansierade verksamheterna ska i sina beräkningar för prissättning av
sålda tjänster utgå ifrån samma generella uppräkningar av intäkter,
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personalkostnad och driftskostnader som för övriga förvaltningar. Principen för
prissättning av tjänster ska vara självkostnad. Den interna handeln bygger på
överenskommelser mellan köpare och säljare. Säljare får inte budgetera högre
intäkt än överenskommet med köpare och köpare ska budgetera överenskommen
kostnad. Vad gäller kultur och fritidsnämnden är budget för gemensamma
kostnader i nuvarande organisation oförändrad inför 2019 i ramarna nedan.

Nämnd

Förvaltning

IPDK

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Intäkter

-29 824

Personal

20787

· Drift
Avskrivning

2019

58893
191

50047

Summa Kultur och fritidsnämnden

Kostnader för bildande av regionkommun
Externa kostnader, under 2019, för genomförande av regionbildning finns inte upptagna i
budgeten, då det inte finns utrymme inom föreslagna ramar.

Beslutsunderlag
•
•

Förslag till beslut, daterat 2018-08-28
Bilaga 1_Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 för kultur och fritidsnämnden

Karin Brunsberg (M) inkommer med förslag på redaktionella ändringar i verksamhetsplan
och budget under rubriken Effektivisering och prioriterade nya verksamheter. Förslaget
diskuteras i nämnden som bifaller förslaget. Ändringar i texten görs med omedelbar
justering.

Kultur och fritidsnämnden beslutar
att fastställa Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 för kultur och fritidsnämnden
enligt bilaga 1 med ovan nämnda justering.

Expedieras:
Landstinget Blekinge
Akten
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KFN § 51

Dnr 18/00465

Antagande av Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg
2019-2021
Regional Biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2012 har arbetats fram av
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg med inspel från kommunbibliotekens tjänstemän
och har antagits av Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs styrgrupp. Planen ska
fungera som styrdokument för BiBK tillsammans med de regionala kulturplanerna och
Bibliotekslagen (2013:801 ).
Bakgrund
Den regionala biblioteksverksamheten i Blekinge är samordnad med verksamheten i
Kronoberg. Region Blekinge har det administrativa ansvaret och därför omfattar planen
både Blekinge och Kronoberg.
I Bibliotekslagen stadgas att det ska finnas en sepa~at plan för den regionala
biblioteksverksamheten även om verksamheten finns med i den regionala kulturplanen.
Bibliotekslagen (2013:801)
11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional
biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och
kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet.

Beslutsunderlag
• Förslag till beslut, 2018-08-21
• Bilaga 1, Förslag till regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2021

Kansliet föreslår kultur- och fritidsnämnden föreslå arbetsutskottet föreslå
regionstyrelsen besluta
att anta Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2021

Expedieras:
Akten

Regionstyrelsen
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Övrigt
Ivar Wenster rapporterar från Regionteatern Blekinge Kronobergs säsongsöppning den 25
augusti.
Claes Jansson rapporterar från Regionteatern Blekinge Kronobergs styrelse och
planeringen för etableringen av dansscen i Karlshamn.
Lena Häggblad rapporterar från Blekingearkivets styrelsemöte.
Patrik Sjöstedt rapporterar från Filmregion Sydost där rekrytering av ny
verksamhetsledare pågår.
Lena Häggblad och Lena Sandgren rapporterar från Halmstadkonferensen den 8 juni som
gav insyn i biblioteksverksamheten även internatio~ellt där bland annat utveckling av
kreativa rum är en tydlig trend.
Malena Sandgren informerar om förändringar vad gäller personal inom
verksamhetsområde Kultur och fritid. En ny konstpedagog har anställts från den 1
september. Rekrytering av kulturutvecklare pågår, placering kommer vara i Olofström.
Ytterligare en person ska rekryteras till Regional biblioteksutveckling.
Sigrid Oldenburg informerar om Kulturarvsforum som i år hålls i Ronneby den 5 november
med temat Kampen för demokratin och Kulturarvsdagarna och samarbetet Mycket
verkstad i Blekinge.
Ivar Wenster rapporterar från Almedalen där positionspapperet framtaget av
Regionsamverkan Sydsverige presenterades.

Ett projekt har beviljats medel under delegation:

Sölvesborgs kommun har beviljats medel llir projektet Se alla
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