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Arende
Fordelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet for Ar 2017 inom
ramen fiir kultursamverkansmodellen

Sokande
Region Jiimtland Hiirjedalen, org.nr.232100- 0214, Box 654, 831 83 Ostersund

Kulturradets beslut
Kulturradet beviljar Region Jiimtland Hiirjedalen bidrag med 29 040 000 honor aft
fordelas i enlighet med farordningen (2010:2012) om fardelning av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet. Bidraget är farenat med vissa villkor, se bilaga 1.
For 759 300 honor av de beviljade medlen galler sarskilda villkor som ocksa
framgAr av bilaga 1.

Ansokan
Region Jdmtland Hiirjedalen inkom den 27 oktober 2016 med en ansokan om statligt
anslag till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen for 2017. I sin
ansokan beskriver regionen bland annat prioriteringar av statsbidraget och regionala
prioriteringar. InfOr 2017 laggs fokus vid ett demokratiskt och tillgangligt
kulturutbud dar jamlikhet, ett normkritiskt fOrhallningssatt, integration och mAngfald
ska beaktas.

Regionen lyfter fram eft antal utvecklingsomrfiden och ask& statlig farstarkning om
sammanlagt 3 140 000 honor. Regionens pris - och loneomraning ar beralmad till
2,4 procent for Estrad Norr och Jamtli, ovriga verksamheters pris - och
loneomralcning motsvarar mellan 1 -3 procent. Regionala farstArkningar for
prioriteringar inom kultursamverkansmodellen uppgar till 3 140 000 honor.

Arendets beredning
Arendet har beretts inom Kulturradet och med det samverkansrad som finns inom
myndigheten med uppgift aft samordna de nationella kulturpolitiska intressena Mom
ramen far kultursamverkansmodellen. Sainverkansradet bestAr av
Konstnarsnamnden, Kungliga biblioteket, Lansstyrelserna (representerade av
Lansstyrelsen i Hallands 154 Namnden fcir hemslajdsfrAgor, Riksantikvarieambetet,
Riksarkivet, Riksteatern, Svenska Filminstitutet och Kulturradet.

Skill for beslutet
Aktuella bestiimmelser
Kulturradet beslutar om fardelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
till Region Jiimtland Hiirjedalen med stod av forordnihgen (2010:2012) om
fordelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (nedan kallad
forordningen) under anslag 1:6 ap.1 i Kulturradets regleringsbrev for budgetaret
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2017. Andamalet med bidraget är att bidra till att de nationella kulturpolitiska malen
uppnas samt att ge okade mojligheter till regionala prioriteringar och variationer.

En regional kulturplan ska beskriva de prioriteringar som landstinget vill gora i frAga
om regional kulturverksamhet som ayses fa statligt stod, prioriteringarnas
farhallande till de nationella kulturpolitiska malen samt uppgifter om planerad
statlig, kommunal och annan finansiering av verksarnheterna (5 § farordningen).
Ett landsting far fcirdela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om en
kulturplan har upprattats av landstinget och kulturplanen overensstAmrner med
farordningen (6§ fikordningen).

Den regionala kulturplanen ska utarbetas i samverkans med lands kommuner och
efter samrad med lanets professionella kulturliv och det civila samhallet (7 §
forordningen).

Bidragsgivningen ska framja en god tillgang for lanets invAnare till:
1. professionell teater - , dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet,
3. biblioteksverksamhet och las - och litteraturframjande verksamhet,
4. konst - och kulturfrAmjande verksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet, samt
7. framjande av hemslojd.
Delta framgir av 8 § farordningen.
KulturrAdet beslutade den 21 september 2016 (Sty 2016:6, Dnr Adm 2016/3) aft
faljande fardelningsprinciper ska galla for beslut om medel for 2017. Som
huvudregel Oiler aft, under fcirutsattning att huvudmannens ekonomiska
medfinansiering okar i forhallande till foregaende Ars niva, raknas bidraget upp med
1,14 procent. Om huvudmannens insats ligger pA samma nivA som fareghende dr
farblir aven det statliga bidraget ofarandrat. Vid en sankning av huvudmannens
ekonomiska insats &fobs denna av en sankning av det statliga bidraget med
motsvarande andel. Kulturradet har informerat berorda landsting och regioner om
detta.

Vidare beslutade KulturrAdet om aft faljande prioriteringar ska ligga till grund vid
fardelning av bidrag 2017. Prioriteringarna har gjorts med de nationella
kulturpolitiska malen som grand. KulturrAdet har informerat berorda landsting och
regioner aven om dessa prioriteringar. En regional kulturverksamhet ska prioriteras
som iikar tillgangligheten och skapar fcirutsattningar for okad kvalitet och farnyelse
genom aft:
—
to tillvara digitaliseringens och teknikens mojligheter
—
utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, anvanda nya arbetssatt och
samverka
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—

ge utrymme

till konst - och kulturomraden med en svag regional struktur

Kulturradet beslutade vidare att viktiga fOrutsattningar for utveckling är aft de
regionala kulturverksamheterna ger goda fOrutsattningar fOr kulturskapare och aft de
samverkar med fria aktorer.

Kultunidet ska integrera ett jarnstalldhets - , mingfalds - och barn- och
ungdomsperspektiv i sin verksamhet. Kulturradet har ett sektorsansvar fOr
funktionshindersfragor med anknytning till myndighetens verksamhetsomrade och
aven ett samlat. ansvar for att Mom sift verksamhetsomrade framja lika rattigheter och
mojligheter oaysett sexuell laggriing, konsidentitet och konsuttryck. Dessa uppdrag
framgar av ferordningen (2012:515) med instruktion fOr Statens kulturrad.

Av Kulturradets regleringsbrev for 2017 framgar att Kulturradet sarskilt ska
uppmarksamma landstingens arbete for att framja de nationella minoriteternas och i
synnerhet romers kultur och kulturary i sin bedomning och uppfeljning av regionala
kulturplaner. Kulturradet har aven fatt i uppdrag att tillsammans med Statens
musikverk, och i dialog med berorda aktorer pa lokal, regional och nationell niva,
framja en mer jamstalld repertoar bland orkestrar som tilldelas statligt stud.
Bedomning
Kulturradet bedomer att Region Jiimtland Hiirjedalens regionala kulturplan uppfyller
haven pa vad en sadan plan ska innehalla.

Kulturradet konstaterar vidare att kulturplanen har tagits fram i samverkan med
kommunerna i lanet och efter sarnrad med lanets professionella kulturliv och det
civila samhallet. Verksamhetema som finns angivna i 8 § fOrordningen fmns ocksa
beskrivna i kulturplanen och Kulturradet anser aft regionens bidragsgivning kommer
att framja en god tillgang for lanets invanare av dessa verksamheter.

Region Jcimtland Hcirjedalen lagger fokus pa bland annat tillgangligt kulturutbud i
sin ansokan om statligt anslag. Regionen har etablerat samarbete med ovriga
norrlandslan: Norrbotten, Vasterbotten och Vastemorrland room flera
verlcsamhetsomraden. Den breda interregionala samverkan svarar val mot styrelsens
prioritering om att oka tillgangligheten och skapa forutsattningar for okad kvalitet
och fiimyelse genom att utveckla den regionala kulturella infrastrukturen.
Kulturradet bedomer darmecl att Region Jamtland Hiidedakn, utover pris - och
loneomrakning, bor beviljas en aiming av anslaget om 700 000 honor.
Mot bakgrund av tillgangliga medel, och med hansyn tagen till andamalet med
bidraget saint de prioriteringar som har redovisats ovan bedomer Kulturradet att
Region Jamtland Hiirjedalen bar beviljas bidrag med 29 040 000 honor, som Region
Jiimtland Hlirjedalen enligt forordningen ska, fordela till verksamheter som far
bidrag fran landsting, kommun eller annan huvudman. For 759 300 honor av de
beviljade medlen galler sarslcilda villkor, se bilaga 1.
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Region Similand Hiirjedalen ska ansvara for att statsbidrag endast fordelas
verksamheter som uppfyller delmalen i arbetet med farverkligandet av
funktionshinderspolitikens mal, se bilaga 1.

till

Handlaggningen av arendet
Detta beslut har fattats av Kulturradets styrelse genom ordfarande Ulrika Stuart
Hamilton och ledamoterna Kjell Englund, Aris Fioretos, Bo Netz, Ann - Sofie KOping
Olsson, Anna Sparrman, Mans Wrange och generaldirektoren Staffan Forssell. I den
slutliga handlaggningen av arendet har aven handlaggaren Jelena Jesic och
koordinatom Erik Astrom deltagit. Arendet fciredrogs for styrelsen av koordinatom
Lisa Poska.

Pa Kulturradets vagnar
-

(5a4.14W iktv
Ulrika Stuart Hamilton
Lisa Poska
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Vilikor for bidraget
Generella villkor
• Verksamheten ska genomfaras enligt vad som framkommer i den regionala
kulturplanen och i detta beslut.
• Vasentliga andringar i verksamheten jamfart med punkten ovan ska snarast
meddelas Kulturradet. Sadana andringar kan innebara att bidraget eller en del av
bidraget maste aterbetalas.

Sarskilda villkor
• For 759 300 kronor av de beviljade medlen galler faljande. Dessa medel ska
anvandas for kvalitetsfarstarkande insatser Mom scenkonstomradet. Medlen ska i

•

•
•

•

forsta hand fardelas till de institutioner som t.o.m. den 31 december 2014 var far tecicnade i bilaga A till farordningen (2003:56) om tjanstepension och tjanstegrupplivfOrsakring fiir vissa arbetstagare med icke-statlig anstallning.
Nar bidragsmottagaren har fattat beslut om preliminar fardelning av de statliga
verksamhetsmedlen ska beslutet snarast, dock senast den 31 mars 2017, skickas
in till Kulturradet. Av beslutet ska framga hur medel beviljade for
kvalitetsstarkande insatser Mom scenkonstomradet har fardelats.
Bidragsmottagaren ansvarar for att statsbidrag endast fardelas till verksamheter
som uppfyller delmalen i arbetet med farverkligandet av
funktionshinderpolitikens mai (se kriterier for tillganglighet nedan).
Bidragsmottagaren ska senast den 18 maj 2018 redovisa till Kulturradet hur det
statliga stodet anvants samt pa fiirfragan delta i en separat uppgiftsinsamling i
enlighet med Kulturradets riktlinjer far uppfciljning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet (S 2017:22).
Bokslut, arsredovisning och verksamhetsberattelser for verksamheter som
mottagit statsbidrag 2017 ska bifogas redovisningen. For verksamheter som
mottagit medel for kvalitetsfarstarkande insatser room scenkonstomradet ska det
av verksamhetsberattelse frarnga hur medlen har anvants.

Bidragsmoftagaren ska
• pa begaran lamna de redovisningshandlingar som Kulturradet vill to del av
• pa begaran Minna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget
•
•

forbrukats,
•inneha ett plus - eller bankgirokonto, samt
meddela Kulturradet om man andrar uppgifter om namn, organisationsnummer,
adress och plus- eller bankgiro.
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Kriterier for tillganglighet
Organisationer som arrangerar publik verksamhet
Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag via
kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgangligheten till sin publika
verksamhet eller sitt arrangemang pa sin webbplats, de sociala medier eller fristaende
evenemangskalendrar som anvands.

Organisationer med egen lokal fdr publik verksamhet
Samtliga organisationer som har verksamhetsbidrag via kultursamverkansmodellen,
och har egen lokal fOr publik verksamhet ska atgarda sa kallade enkelt avhjalpta
hinder i sina publika lokaler.

Kulturinstitutioner
Kulturinstitutioner med statligt bidrag via kultursamverkansmodellen ska vidta
atgarder inom fyra omraden:

•
•

•
•

Handlingsplaner for tillganglighet
Tillgangliga webbsidor, inklusive applikationer sa langt som mojligt, och
e-tj anster
Information om tillgangligheten till publik verksamhet
Enkelt avhjalpta hinder

Information om att Kulturradet har beviljat bidrag for projektet.
I tidskrifter eller i relevant informationsmaterial, till exempel affischer och
programblad bor det framga att Kulturradet har beviljat bidrag for projektet.
Kulturradets logotyp kan laddas ned fran Kulturradets webbplats. Kulturradet ska
aldrig anges som medarrangor.

