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Tillfällig förstärkning av statsbidrag inom Kultursamverkansmodellen
2021 (RUN/32/2020)
Sammanfattning
I januari 2021 beslutade Kulturrådet om ett samlat statsbidrag till Region Jämtland Härjedalen
om 35 072 000 kronor inom ramen för Kultursamverkansmodellen, och regionala
utvecklingsnämnden beslutade om fördelningen till regionala verksamheter i februari, § 10.
Med anledning av pandemin utlyste Kulturrådet ett tillfälligt statsbidrag i början av mars. Av
utlysningen framgick att regionerna kunde äska om en tillfällig generell förstärkning till
verksamheter inom samverkans-modellen samt ange om det finns några akuta ekonomiska
behov som kan identifieras. Region Jämtland Härjedalen skickande sitt äskande till
Kulturrådet den 20 april.
Den 31 maj beslutade Kulturrådet om en tillfällig förstärkning av 2021 års statsbidrag till
Region Jämtland Härjedalen om totalt 17 188 000 kronor. Av dessa är 4 188 000 kronor en
generell förstärkning och 13 000 000 kronor en beviljad prioritering utifrån Region Jämtland
Härjedalens äskande om 18 000 000 kronor. Den generella förstärkningen är en uppräkning
om 11 % på det befintliga statsbidraget vilket ger 3 858 000 kronor, samt en kompensering
mellan de norrländska regionerna med anledning av fördelning av verksamhetsbidrag till
Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD) via Region Västerbotten om 330 000
kronor.
De regionala kulturverksamheter som ingår i Kultursamverkansmodellen i Jämtland
Härjedalen har fått tillfälle att beskriva sina behov och de insatser som bedöms nödvändiga
för att fortsatt främja den regionala infrastrukturen för kultur i regionen. Det bedöms att
Stiftelsen Jamtli har en särskilt utsatt situation med ett prognosticerat underskott om 18 000
000 kronor för 2021. Jamtli anger bland annat ökade kostnader för bemanning för att
förhindra smittspridning under sommaren, förväntat intäktsbortfall, fördyring gällande inledda
investeringar samt ökade digitaliseringskostnader. Jamtli föreslås att erhålla det prioriterade
statsbidraget om 13 000 000 kronor samt 1 000 000 kronor av den generella förstärkningen,
totalt 14 000 000 kronor.
Den övriga generella förstärkningen föreslås fördelas till statsbidragsberättigade verksamheter
utifrån angivna behov och särskilda insatser enligt underlag.

Förslag till beslut
Fördelning av de statliga förstärkningsmedlen inom Kultursamverkansmodellen till
statsbidragsberättigade regionala kulturverksamheter fastställs i enlighet med dokumentet
”Revidering av finansiering av regional kulturverksamhet 2021”.
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Beslut
Fördelning av de statliga förstärkningsmedlen inom Kultursamverkansmodellen till
statsbidragsberättigade regionala kulturverksamheter fastställs i enlighet med dokumentet
”Revidering av finansiering av regional kulturverksamhet 2021”.

Jäv
Karin Thomasson (MP) och Robert Uitto (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Expedieras till
Stiftelsen Jamtli
Föreningsarkivet Jämtlands län
Riksteatern Jämtland Härjedalen
Enhetschef Kulturutveckling
Enhetschef Estrad Norr

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Tillfällig förstärkning av statsbidrag inom
Kultursamverkansmodellen 2021
Revidering av finansiering av regional kulturverksamhet 2021
PM Fördelning av tillfälligt statligt stöd inom Kultursamverkansmodellen 2021
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