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Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet för
år 2018 inom ramen för kultursamverkansmodellen
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har ansvaret att fördela vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet enligt förordningen (2010:2012). Kulturplan för
Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 är styrande för utformningen av
verksamheten. Region Jämtland Härjedalen är mottagare av statsbidraget
och ansvarar för att bidragsgivningen främjar en god tillgång för länets
invånare till professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
museiverksamhet - och museernas kulturmiljöarbete,
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
professionell bild-och form verksamhet, regional enskild arkivverksamhet,
filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd.
Regionens bidrag till sju kulturområden inom kultursamverkansmodellen
uppgår 2018 till 55 318 tkr. Kulturrådets beslut 2018 om statsbidrag till
regionen inom samverkansmodellen uppgår till totalt 31 441 tkr. Beslutet
innebär en ökning av bidraget med 2 401 tkr, där 2 025 tkr är en
förstärkning utöver pris och löneomräkning. Föreliggande förslag till
beslut om slutlig fördelning av de statliga verksamhetsmedlen utgår från
angivna prioriteringar i ansökan. 2018 läggs tyngd vid breddat kulturellt
deltagande, att tillvarata digitaliseringens möjligheter samt tillgängliggöra
kulturutbud av hög kvalitet. Statlig förstärkning med 1 000 tkr inom
anslaget går till utveckling av Nationalmuseum Norr som strategisk
satsning inom bild-och formområdet samt 950 tkr till att öka utbud och
tillgänglighet till biblioteksverksamhet i regionen. Regionens slutliga
fördelning av medlen ska redovisas för Kulturrådet senast den 31 mars18. Inom område scenkonst ska särskilt redovisas hur de 759 300 kr i
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kvalitetsförstärkande medel fördelats. Senast den 17 maj 2019 ska en
kvantitativ och kvalitativ redovisning ske i enlighet med Kulturrådets
riktlinjer.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Fördelning av de statliga verksamhetsmedlen till de statsbidragsberättigade
kulturverksamheterna för 2018 fastställs enligt dokumentet Statlig och regional
finansiering av regional kulturverksamhet för Jämtlands län 2018.
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