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Inför fördelning av tillfällig förstärkning 2021
Processen för hur denna fördelning ska gå till är planerad i samråd med en
regional referensgrupp med 6 representanter för regionala kulturförvaltningar och
efter samråd med SKR.
Kulturrådets bedömning är att huvuddelen av de tillfälliga medlen för 2021 ska
fördelas proportionerligt till regionerna baserat på storleken på
verksamhetsbidrag.
För att fastställa hur stor denna del ska bli behöver vi först göra en viss
behovsinventering. Vi behöver veta om det finns några verksamheter som måste
prioriteras för att säkra förutsättningarna för den gemensamt finansierade
kulturella grundstrukturen i regionerna. Regionernas kulturförvaltningar behöver
därför ange om det finns några akuta ekonomiska behov som i dagsläget kan
identifieras under 2021 för de regionala konst- och kulturverksamheter som
samfinansieras inom kultursamverkansmodellen. Se nedan under ”särskilt utsatta
verksamheter 2021”.
Underlag från regionerna ska lämnas till Kulturrådet via e-post till registraturen
senast den 21 april. Kulturrådets styrelse väntas fatta beslut om tillfällig
förstärkning den 31 maj.

Generell tillfällig förstärkning 2021
Kulturrådet bedömer som sagt att det i första hand bör fördelas en generell
tillfällig förstärkning till regional verksamhet. Nivån fastställs av Kulturrådets
styrelse och regionerna inom kultursamverkansmodellen behöver bara bekräfta
att de äskar om förstärkningen. Kulturrådets styrelse kommer att fatta beslut om
medelstilldelning till alla regioner inom kultursamverkansmodellen mot bakgrund
av nedanstående fyra områden. Regionerna prioriterar sina insatser inom ett eller
flera av dessa.
• Utveckling och omställning
Tillfälliga insatser i syfte att vid behov ställa om och stärka de regionala
verksamheterna inför omstart. Till exempel digitala satsningar, kompetensutveckling,
anpassning till mindre publikgrupper med mera.
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•

Intäktsbortfall eller framskjuten ordinarie verksamhet enligt
grunduppdrag
Särskilda insatser som kan innebära tillfälligt ökade utgifter på grund av att
ordinarie verksamhet enligt uppdrag har ställts in eller skjutits fram.
• Samverkan
Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser för att stimulera och samverka med det fria
professionella kulturlivet och med arrangörsledet.
• Övrigt
Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser som regionen önskar prioritera i enlighet
med fastställd regional kulturplan.

Särskilt utsatta verksamheter 2021
Kulturrådet bedömer att det kan finnas ett fåtal regionala verksamheter inom
kultursamverkansmodellen som behöver prioriteras ekonomiskt.
Kulturförvaltningarna i de regioner som berörs bör kunna tydliggöra vilka
verksamheter som har en särskild ekonomiskt utsatt situation som beror på ett
oplanerat nettointäktsbortfall där det normalt sett finns en hög egenfinansiering
samtidigt med fasta kostnader som man inte kan påverka.
Om regionen har ekonomiskt utsatta verksamheter, ge en kortfattad beskrivning
kring de ekonomiska behoven som skulle kunna bedömas som särskilt
prioriterade i er region.
Frågor som måste besvaras är:
•

•
•
•

Finns det regional verksamhet som ingår i samverkansmodellen som
bedöms ha extraordinära behov som behöver täckas för att säkra
verksamheten under 2021?
Vilken/vilka är det?
Vad är den huvudsakliga anledningen till behoven?
Ange vilken summa som äskas från Kulturrådet.

Information
2021-03-11
KUR 2021/6001
s.3(3)

Instruktioner om äskande
Regionerna inom kultursamverkansmodellen bekräftar sitt äskande av en
generell tillfällig förstärkning för 2021 genom att senast den 21 april skicka
följande uppgifter till:
kulturradet@kulturradet.se
Ämne: Region NN_Förstärkning verksamhetsbidrag 2021 inom kultursamverkan
Meddelande:
Region NN äskar om en tillfällig förstärkning av statligt verksamhetsbidrag för
2021.
Organisationsnummer
Adress
Post- eller bankgironummer
Kontaktperson och kontaktuppgifter
Om en region äskar för prioritering på grund av särskilt utsatta verksamheter
enligt ovan vänligen komplettera meddelandet med en kortfattad beskrivning som
besvarar frågorna.
Kulturrådet kan komma att begära komplettering vid oklarheter.

Redovisning av tillfällig förstärkning
Tillförda tillfälliga medel ska användas för att stärka de regionala verksamheter
som sedan tidigare erhåller statlig finansiering inom kultursamverkansmodellen.
Bidragsmottagarna ska därför i samband med ordinarie redovisning av
verksamhetsbidraget den 20 maj 2022, även redovisa till Kulturrådet hur de
tillfälliga medlen har använts. Redovisningen kommer att relateras till de fyra
områden som formulerats ovan, under rubriken ”Generell tillfällig förstärkning
2021”. Instruktioner för redovisning av det tillfälliga bidraget kommer att lämnas i
bidragsbeslutets villkorsbilaga.

För eventuella frågor kontakta
Margareta Brilioth, regional koordinator
margareta.brilioth@kulturradet.se
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Ämne: Information om underlag inför tillfällig förstärkning 2021
Information om äskande av tillfällig förstärkning 2021 inom ramen för kultursamverkansmodellen
Regionerna inom kultursamverkansmodellen bekräftar sitt äskande av en generell tillfällig förstärkning för
2021 genom att senast den 21 april skicka följande uppgifter till: kulturradet@kulturradet.se
Ämne: Region NN_Förstärkning 2021 inom kultursamverkan
Meddelande:
Region NN äskar om en tillfällig förstärkning av statligt verksamhetsbidrag för 2021.
Organisationsnummer
Adress
Post- eller bankgironummer
Kontaktperson och kontaktuppgifter

Om er region äskar för prioritering inom äskandet på grund av särskilt utsatta verksamheter vänligen komplettera
meddelandet med en kortfattad beskrivning som besvarar frågorna enligt bifogad information. Kulturrådet kan komma
att begära komplettering vid oklarheter.
Vänligen läs bifogad information noga!
Med vänlig hälsning
Margareta Brilioth
Regional koordinator
Enheten för konstarter och regional utveckling
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Box 27215, 102 53 Stockholm
Tel: 08 519 264 89
E‐post: margareta.brilioth@kulturradet.se
Besök: Borgvägen 1–5
För aktuell information om våra uppdrag anmäl dig till Kulturrådets nyhetsbrev www.kulturradet.se/om‐
oss/media/nyhetsbrev/
Läs senaste uppdateringarna på vår webbplats: kulturradet.se
Hantering av personuppgifter
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