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Ansökan om statliga medel till regional kulturverksamhet
2019 inom kultursamverkansmodellen

Ärendebeskrivning
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022, är utgångspunkt för den
kulturpolitik och det arbete som ska bedrivas i regionen under planperioden.
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 regionala utveckling förvaltningens verksamhetsplan. Regionen redovisar i
kulturplanen de sju bidragsberättigade verksamhetsområden som uppbär statligt
stöd enligt samverkansmodellen och anger behov, mål och insatsområden för
perioden i förhållande till de nationella kulturpolitiska målen. Löpande samråd sker
med kommunerna, civilsamhället och kulturskaparna, där länets kommuner är
samverkansparter som löpande följer utfall och effekter av de mål som preciseras i
kulturplanen; Kultur för alla i hela regionen, Barn och unga ska vara delaktiga och
ha inflytande i kulturlivet, Professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar
att verka i regionen samt Kultur och kulturarv ska ha stärkt sin roll för regional
utveckling och attraktionskraft. Tidigare uppföljning visar att de regionala
kulturverksamheterna håller hög kvalitet på verksamheten utifrån regionala
förutsättningar och utmaningar.
2019 läggs tyngdpunkt vid verksamhet som ökar tillgängligheten och skapar
förutsättningar för kvalitet och förnyelse. Det ska ske genom att tillvarata
digitaliseringens möjligheter, att utveckla den regionala kulturella infrastrukturen,
använda nya arbetssätt och samverka samt att ge utrymme för konst- och
kulturområden med svag regional struktur. Att utveckla samarbeten mellan
regioner och utveckla residens är prioriterat, liksom att främja nationella
minoriteter och särskilt den sydsamiska kulturen. Ett normkritiskt förhållningssätt
ska beaktas.
Regionens ansökan om statliga medel 2019 omfattar 33 425 tkr genom en
uppräkning med 1.5% (från 2018) under förutsättning av nämndens beslut om
motsvarande regionala uppräkning (inom kulturens ram) samt en ökning med
1 012,5 tkr för Nationalmuseum Jamtli, utveckling av regionala besöksmål, NCK
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samt forskarskola. 500 tkr söks för ökad administration av
kultursamverkansmodellen.
Aktuell ansökan bedöms ha positiv påverkan på jämställdhet, barn och unga samt
miljö och mänskliga rättigheter.

Förvaltningschefens förslag
Ansökan om statliga medel för 2019 inom kultursamverkansmodellen skickas till
Statens Kulturråd enligt upprättat förslag.
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Anders Byström
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