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PM Revidering av Kulturens
stödformer
Region Jämtland Härjedalen stöttar Jämtland Härjedalens organisationsliv genom ett antal
bidrag och stödformer vilka regleras genom ”Regler och villkor för bidrag till externa
organisationer samt länskulturens övriga stödformer” (LS/926/2014). I nuvarande
regelverk finns flera typer av sökbara stöd och bidrag under det som kallas Länskulturens
övriga stödformer. Dessa är
 Fria anslaget - projektstöd med syfte att stödja och stimulera länets kulturliv eller
aktiviteter inom andra samhällsområden.
 Brännbart - stipendium med syfte att stimulera ungt arrangörskap och öka ungas
delaktighet i kulturlivet.
 Hörbart - arrangemangsbidrag med syfte att ge föreningar möjligheter att
anordna offentliga musikarrangemang och konserter.
 Görbart - produktionsbidrag med syfte att möjliggöra projekt och produktioner
inom scenkonst (ej musik).
 Filmstöd - stipendium, samproduktion, teknik- eller resestöd med syfte att stötta
filmare eller filmprojekt i länet.
Sedan ett par år har Område Kultur även inrättat STARTstöd, ett samverkansstöd till
professionella kulturskapare i länet med syfte att möjliggöra goda idéer inom kulturområdet
samt bidra till ett kreativt klimat. Andra tillfälliga stöd, som exempelvis Kultur och
integration, inrättas vid behov. Utöver dessa finns särskilda medel för utvecklingsprojekt
som hanteras i särskild ordning direkt av kulturchefen samt kulturpris, kulturstipendier och
samiskt stipendium som regleras i ett särskilt reglemente (LS/927/2014).
Förslaget
Förslaget innebär att lyfta ut Kulturens stödformer ur nuvarande regelverk (LS/926/2014)
till ett eget samlat regelverk för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen. Fria
anslaget, Hörbart och Görbart slås samman till ett övergripande Kulturstöd. Filmstöd och
Brännbart förändras inte. Det nya stödet, STARTstöd, skrivs in i det nya regelverket. Det
nya samlade regelverket för kulturbidrag börjar gälla från 1 januari 2018.
Konsekvensen av att slå samman flera stödformer till ett övergripande bidrag, Kulturstöd, är
både en förenklad användarvänlighet och handläggning. Genom att lyfta ut kulturbidragen
ur regelverket för organisationsbidrag så tydliggörs Kulturens syfte med att stötta projekt
och arrangemang.
Revideringen har genomförts utifrån ett jämställdhetsperspektiv där särskilda
formuleringar under syfte och villkor har skrivits in.

