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PM Ändring av tillfällig förstärkning
inom Kultursamverkansmodellen 2021
Region Jämtland Härjedalen har ansvaret att fördela vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet enligt förordningen (2010:2012). En förutsättning för stöd är att regionen
har upprättat en kulturplan och att kulturplanenen överensstämmer med förordningen.
Regionen är mottagare av statsbidrag till regional kulturverksamhet, anslag 1:6 ap.1, 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 formverksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell
verksamhet och främjande av hemslöjd.
I januari 2021 beslutade Kulturrådet om ett samlat statsbidrag till Region Jämtland
Härjedalen om 35 072 000 kr inom ramen för Kultursamverkansmodellen och Regionala
utvecklingsnämnden beslutade om fördelningen till regionala verksamheter den 23 februari.
I maj beslutade Kulturrådet om en tillfällig förstärkning av 2021 års statsbidrag till Region
Jämtland Härjedalen om totalt 17 188 000 kr. Av dessa var 4 188 000 kr en generell
förstärkning och 13 000 000 kr en beviljad prioritering. Regionala utvecklingsnämnden
beslutade 15 juni om fördelningen av dessa medel efter äskanden från regionala
kulturverksamheter. Regeringen fattade under sommaren beslut om att ytterligare öka den
tillfälliga förstärkningen för regionala kulturverksamheter. Kulturrådet beslutade därför den
30 september att ändra tidigare beslut från maj och fördela ytterligare tillfälliga
förstärkningsmedel till regionerna, totalt 20 648 000 kr. Region Jämtland Härjedalen
erhåller genom detta 575 000 kr att fördela till regionala verksamheter inom
Kultursamverkansmodellen.
Det statliga anslaget till Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) fördelas genom
Region Västerbotten. I detta beslut så är däremot den generella förstärkningen delad lika
mellan fyra norrlandsregioner. Det innebär att 45 300 kr ska avsättas för fördelning till
NMD enligt bilaga. I det tillfälliga statsanslaget från i somras så gjorde NMD ej anspråk på
dessa medel. Inför detta beslut meddelar NMD att den andel som är fördelat till regionerna
nu ska tillfalla NMD.
I övrigt ligger tidigare äskanden till grund för nämndens beslut om fördelning där syftet är
att fortsatt främja den regionala infrastrukturen för kultur i regionen inom dessa, av
Kulturrådet, utpekade områden:
 Utveckling och omställning. T.ex. digitala satsningar, kompetensutveckling,
anpassning till mindre publikgrupper med mera.
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Samverkan. Insatser för att stimulera och samverka med det fria professionella
kulturlivet och med arrangörsledet.
Intäktsbortfall eller framskjuten ordinarie verksamhet. Tillfälligt ökade utgifter pga
att ordinarie verksamhet har ställts in eller skjutits fram.
Övrigt. Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser enligt kulturplanen.

Utöver fördelningen till NMD om 45 300 kr så föreslås resterande fördelning, 529 770 kr ske
procentuellt utifrån den tidigare fördelningen av tillfälliga statliga förstärkningsmedel,
enligt nedan.

Verksamhet

Äskande, kr

NMD*
Stiftelsen Jamtli

Tidigare fördelning
% av
av tillfälligt
fördelning
statsbidrag, kr, juni
-

Fördelning av
tillfälligt
statsbidrag, kr,
okt
45 300

18 000 000

14 000 000

81,5%

431 700

1 510 000

1 000 000

5,8%

30 730

Föreningsarkivet i
Jämtlands län

650 000

550 000

3,2%

Riksteatern J/H

450 000

380 000

2,2%

1 480 000

1 258 000

7,3%

varav Bildkonsten

350 000

300 000

1,7%

9 010

varav Filmpool

680 000

580 000

3,4%

18 010

varav Hemslöjden

450 000

378 000

2,2%

11 650

22 090 000

17 188 000

100%

575 000

Estrad Norr

Enheten för
Kulturutveckling

16 950
11 650
38 670

Totalt fördelat
tillfälligt
statsbidrag, kr
2021
45 300
14 431 700
1 030 730
566 950
392 700
1 296 670
309 010
598 010
389 650
17 763 000

Enligt gällande villkor ska Region Jämtland Härjedalen redovisa 2021 års tillfälliga
förstärkning senast 12 maj 2022. Medlen kan användas till och med första kvartalet 2022,
det vill säga till och med mars 2022. Om ytterligare tid behövs för att kunna redovisa
medlen, så måste verksamheten snarast kommunicera det med regionen och skicka
underlag för begäran om förlängning. Alla verksamheter som erhåller statsbidrag ska ha
aktuell handlingsplan för ökad tillgänglighet.

