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Till de regionala kulturförvaltningarna för kännedom
1. Styrelsebeslut
Vid Kulturrådets styrelsemöte den 30 september antog styrelsen en principiell hållning om att
Kulturrådets beslut inför 2021 under rådande omständigheter så långt som möjligt, bör bidra
till stabilitet och förutsägbarhet för regional kulturverksamhet i hela landet.
Kulturrådets styrelse fattade därmed följande beslut:
Mot bakgrund av rådande coronapandemi ska de regionala verksamhetsbidragen för 2021
som huvudregel ligga kvar på minst samma grundnivå som 2020.
Kulturrådet kan komma att besluta om satsningar mot bakgrund av regionala äskanden
och styrelsens prioriteringsgrunder
Styrelsens prioriteringsgrunder är kommunicerade sedan tidigare men bifogas nedan för
kännedom under punkt 3.

2. Tabell för regional finansiering

Vi har tidigare aviserat att en utvecklad tabell för planerad regional finansiering skulle skickas
ut i oktober men vi har nu reviderat tidsplanen. Inför 2021 kommer vi inte att kräva in några
detaljerade uppgifter i förväg.
Vi kommer istället att begära in informationen genom en förenklad tabell i samband med att
regionerna anger den preliminära fördelningen av statliga medel i mars 2021. Tabellen
kommer att ge utrymme för konstområdesövergripande områden. Vi kommer även att
förtydliga syftet med inhämtningen av uppgifterna och klargöra vad som ska ingå.
Utvecklingsarbetet med detta fortsätter i samråd med en regional arbetsgrupp med
representanter från Dalarna, Halland, Västra Götaland, Uppland och Västerbotten

3. Kulturrådets prioriteringsgrunder

Kulturrådets styrelse har i januari 2020 fattat beslut om reviderade prioriteringsgrunder, som
gäller inför beslut om regionala verksamhetsbidrag från och med 2021. Dessa lyder enligt
följande:
Målsättningen med Kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala kulturverksamheter
ökar tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse. Till
grund för de prioriteringar som görs inom verksamhetsbidraget ligger följande strategiska
områden:
utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka
samverkansformer och interregionala samarbeten
ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur
insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet

En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda

möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan offentlig
huvudman, så kallade ”fria aktörer.”
Det går förstås bra att skicka frågor och inspel kring detta till Kulturrådet via mig men också via de
regioner som ingår i den regionala referensgrupp vi haft avstämning med hela våren. Där sitter
kulturcheferna från Jämtland Härjedalen, Halland, Västra Götaland, Örebro, Värmland och
Stockholm. Vi kommer att fortsätta med regelbundna avstämningar och informationsutbyte med både
SKR och den regionala referensgruppen.
Nästa möte med regionala referensgruppen är nu på torsdag den 8 oktober.
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