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Redovisning av kultursamverkansmodellen 2017 (RUN/78/2018)
Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalen har övertagit ansvaret att fördela vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen (SFS 2010:2012). Enligt förordningen har
regionen ansvaret att årligen återrapportera till Statens kulturråd att bidragsgivningen bidrar
till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås och främjar en god tillgång för länets
invånare till professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet,
biblioteksverksamhet inklusive läs- och litteraturfrämjande insatser, konst- och
kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet samt
främjande av hemslöjd. Statsbidraget ska även ge möjligheter till regionala prioriteringar och
variationer vilka föreskrivs i regionala utvecklingsstrategin och i Kulturplan för Region
Jämtland Härjedalen 2015–2018.
Redovisningen enligt Kulturrådets riktlinjer består för 2017 i en kvalitativ och en kvantitativ
uppföljning, samt en separat tematisk uppföljning av jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv
avseende de regionala kulturverksamheterna. Den separata uppföljningen skulle vara
Kulturrådet tillhanda redan den 6 april, och skickades in i slutet av mars.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsnämnden tar del av Separat uppgiftsinsamling
kultursamverkansmodellen gällande jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i de
regionala kulturverksamheterna 2017 och 2018.
2. Kortfattad kvalitativ redovisning av kultursamverkansmodellen, inklusive bilagor, och
den kvantitativa uppföljningen, skickas till Kulturrådet enligt upprättat förslag.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsnämnden tar del av Separat uppgiftsinsamling
kultursamverkansmodellen gällande jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i de
regionala kulturverksamheterna 2017 och 2018.
2. Kortfattad kvalitativ redovisning av kultursamverkansmodellen, inklusive bilagor, och
den kvantitativa uppföljningen, skickas till Kulturrådet enligt upprättat förslag.

Expedieras till
Statens kulturråd
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Tjänsteskrivelse Redovisning av kultursamverkansmodellen 2017
Kortfattad kvalitativ redovisning av kultursamverkansmodellen
Bilaga Film 2017 (Filmpool)
Bilaga Föreningsarkivet 2017, Regional enskild arkivverksamhet
Bilaga Stiftelsen Jamtli 2017, Museiverksamhet
Bilaga Regional biblioteksverksamhet 2017
Bilaga Konst och kulturfrämjande verksamhet 2017 (Bildkonsten)
Bilaga Teater, musik dans 2017 (Estrad Norr)
Bilaga Riksteatern 2017, Konst- och kulturfrämjande verksamhet
Separat uppgiftsinsamling kultursamverkansmodellen gällande jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv i de regionala kulturverksamheterna 2017 och 2018
Bilaga Redovisning av kvalitetsförstärkande medel 2017
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