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Ansökan om statligt anslag till regional
kulturverksamhet 2019 inom
Kultursamverkansmodellen
Region Jämtland Härjedalen beslutar under hösten om ny kulturplan att gälla för perioden
2019–2022 som utgångspunkt för den kulturpolitik och det kulturarbete som bedrivs i
regionen. Kulturplanen är en del av den nationella kultursamverkansmodellen och styrs av
förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Planen samspelar med regional utvecklingsstrategi, regionplan och förvaltningens
verksamhetsplan. Regionen redovisar i kulturplanen de sju statsbidragsberättigade
verksamhetsområden som uppbär statligt stöd enligt samverkansmodellens förordning och
anger behov, mål och insatsområden för perioden i förhållande till de nationella
kulturpolitiska målen. Länets kommuner är samverkansparter och följer löpande utfall och
effekter utifrån de mål som lagts i kulturplanen för kommande period: 1) Kultur för alla i
hela regionen, 2) Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande i kulturlivet, 3)
Professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka i regionen samt 4) Kultur
och kulturarv ska ha stärkt sin roll för regional utveckling och attraktionskraft.
Det övergripande målet för samråd och samverkan är att utifrån en gemensam bild skapa
bästa förutsättningar för konst- och kulturlivets utveckling. Det sker genom löpande samråd
och dialog med kommunerna, de regionala kulturinstitutionerna -kulturverksamheterna,
civilsamhället och företrädare för de professionella kulturskaparna. Folkbildningens och de
nationella minoriteternas företrädare är samrådsparter av stor betydelse för utvecklingen av
den regionala kulturpolitiken.
Uppföljning av tidigare års verksamhet visar att de regionala kulturverksamheterna håller
hög kvalitativ nivå utifrån de regionala förutsättningarna och utmaningarna. Kulturens
egenvärde är en aspekt där kultur utvecklar oss som människor genom att vidga våra
perspektiv. Kultur för regional utveckling är en annan aspekt där kultur kan bygga broar
mellan människor, bidra till attraktiva livsmiljöer, bidra till demokratiutveckling integration,
lärande och en god hälsa.
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2019 läggs tyngdpunkt vid kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar
förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att;





tillvarata digitaliseringens möjligheter,
utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, använda nya arbetssätt och
samverka,
ge utrymme för konst- och kulturområden med svag regional struktur,
samverka med och ge goda förutsättningar för fria kulturskapare och aktörer.

Kulturplan 2019–2022 ger en bild över de samlade kulturresurserna och
kulturverksamheterna på kulturområdet där kommunernas kulturutbud utgör basen och de
regionala kulturverksamheterna kompletterar och bidrar till en regional infrastruktur på
området. Planen tar sin utgångspunkt i regionala utmaningar och kulturens breda
samhällsuppdrag. Att arbeta för ökad normkritisk medvetenhet, värna tillgänglighet och
verka för digital delaktighet är exempel på områden som ska stärkas. Särskilda insatser ska
göras för att utveckla och synliggöra nationella minoriteters kultur och särskilt sydsamisk
kultur och kulturarv. Nationalmuseum Jamtli, blir en viktig resurs för att bidra till att stärka
infrastrukturen på bild- och formområdet. Interregionala samarbeten, mobila lösningar och
residensverksamhet ska utvecklas för ett tillgängligt, attraktivt och kvalitativt kulturutbud i
länet och i norrlandsregionen. Kulturplanen anger regionens prioriterade
utvecklingsområden.
./. Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022.

Anslag 2019
1. Befintliga regionalt fördelade statsbidrag 2018
Det statliga anslaget uppgår för år 2018 till 31 441 tkr. I budget 2019 gör regionen, under
förutsättning av politiska beslut, en uppräkning av bidraget till kultursamverkansmodellens
verksamheter med 1,5 %. Regionen föreslår att den statliga finansieringen räknas upp i
samma omfattning. Den regionala finansieringen, inklusive Östersunds kommuns anslag till
Jamtli, uppgår efter uppräkning till 56 147 tkr.
(Design ej inräknat med 1 219tkr).
Statsanslag med uppräkning 2019: 31 913 tkr (uppräkning med 1.5 % från 2018)
Övriga regionala anslag till samverkansmodellen:
Scenkonst
Estrad Norr är regionens samlade resurs för teater, musik och dans. Verksamheten drivs och
finansieras genom regionala och statliga medel inom kultursamverkansmodellen samt
genom viss intäkts- och projektfinansiering. Östersunds kommun bidrar till lokaler med 800
tkr. Regionalt anslag 2018 om 12 121 tkr. Riksteatern 643 tkr.
Museiverksamhet
Stiftelsen Jamtli har det regionala museiuppdraget. Den regionala basfinansieringen fördelas
mellan huvudmännen med regionen 65 % och Östersunds kommun 35 % och regleras genom
avtal. Övriga intäkter består av projektmedel och försäljningsinkomster. 2017 var sista året
då Jamtli erhöll etableringsstöd för uppförande av byggnaden Nationalmuseum Jamtli,
(NMJ) med 1 700 tkr från regionen och med 1 000 tkr kommunen. Fr.o.m. 2018 har Jamtli
genom samverkansmodellen erhållit regional förstärkning för NMJ med 1 000 tkr.
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Kommunen har från 2018 höjt anslaget med 712.5 tkr för satsningen, (varav driftanslag om
500 tkr). Det regionala driftanslaget till NMJ omfattar totalt 1 000 tkr fr.o.m. 2018 och
framåt. Jamtlis regionala anslag 2018, omfattar totalt 33 600 tkr varav riktade medel till
NMJ omfattar 4 713 tkr. Från 2019 minskar Jamtlis anslagsfinansiering med 1 700 tkr för
NMJ gällande investeringsmedlen.
Regionen ansöker om en förstärkning av museianslaget motsvarande regionala insatser för
Jamtli från införandet av samverkansmodellen. Insatser har sedan 2013 utöver NMJ gjorts
med 800 tkr, varav 300 tkr för utveckling av regionala besöksmål där Härjedalens
Fjällmuseum, Teknikland AB, Världsarv Ragundadalen AB, Jamtli öppna förskola i
Strömsund avtalat om hållbar långsiktig verksamhet. Samtal förs vidare med Åre, Härjedalen
och Bergs kommuner om utveckling av kulturarvsrelaterade besöksmål.
Regional insats om 500 tkr har gjorts för utveckling av kulturarvspedagogisk forskning vid
Nordisk centrum för kulturarvspedagogik. Jamtli verkar även i samarbete med
norrlandslänen och främst region Västernorrland för att etablera en kulturarvs-forskarskola
för att på sikt säkra museernas kompetensförsörjning och äskar särskilt 50 tkr för detta.
212,5 tkr äskas för ökat driftanslag Nationalmuseum Jamtli.
Regionen ansöker om en förstärkning för den administrativa hanteringen av
kultursamverkansmodellen med 500 tkr.

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalens ansökan till Kulturrådet för verksamhetsåret 2019 omfattar en
uppräkning av 2018 års anslag med 1,5 % till 31 913 tkr samt en ökning med 1 012,5 tkr
motsvarande regional förstärkning för regionala besöksmål, för drift Nationalmuseum Jamtli
samt Nordisk centrum för Kulturarvspedagogik och forskarskola. Regionen ansöker
dessutom om statlig förstärkning för ökad administrativ hantering av
kultursamverkansmodellen med 500 tkr.
Totalt ansöker Region Jämtland Härjedalen om 33 425 tkr (inklusive ökning för
regionala förstärkningsområden).

Robert Uitto
Ordförande regionala utvecklingsnämnden
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