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Datum

2021-10-07
Näringsliv och kultur

Riktlinjer för verksamhetsbidrag inom kulturområdet
Syfte
Syftet med Region Kalmar läns verksamhetsbidrag inom kulturområdet är att
verka för ett brett och mångfacetterat kulturliv i hela länet. Att förvalta och
utveckla ett rikt konst- och kulturliv med konstens egenvärde som grund och
att kulturpolitiskt vara en aktiv del av den regionala utvecklingen.
Organisationer som erhåller verksamhetsbidrag medverkar till att de
övergripande och specifika målen i Region Kalmar läns kulturplanen och de
nationella kulturpolitiska målen uppfylls.
Region Kalmar läns kulturplan styrs strategiskt av de nationella
kulturpolitiska målen, Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi, Region
Kalmar läns Regionplan, FN:s barn- och mångfaldskonventioner samt
Agenda 2030.
Region Kalmar län ingår i kultursamverkansmodellen med Statens kulturråd.
Den bygger på relationen armlängds avstånd mellan anslagsgivare och
utförare. Det innebär att Region Kalmar län beslutar om övergripande mål
och ekonomiska ramar och överlåter konstnärliga och kvalitativa
bedömningar åt professionen. Verksamheten ansvarar för sakkunskap,
konstnärligt innehåll och professionell ledning av kulturverksamheten.
Omfattning
Verksamhetsbidrag är kopplade till en långsiktig överenskommelse och ges
till länsövergripande organisationer och organisationer av regional betydelse
som bidrar till att den regionala kulturplanen genomförs.
Ansvar
Region Kalmar läns kultursamordnare ansvarar för handläggning av
ansökningar som delges Regionala utvecklingsnämnden. Beslut om
verksamhetsbidrag fattas av Regionala utvecklingsnämnden i samband med
att kulturbudgeten beslutas. Nämndens protokoll efter beslut av
kulturbudgeten för innevarande år gäller som beslut för ansökan av
verksamhetsbidrag. Ingen ytterligare motivering kommer delges sökande
organisation.

Region Kalmar län
Postadress

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Webbplats

E-post

Besöksadress

Telefon

Regionkalmar.se
Strömgatan 13
Kalmar

region@regionkalmar.se
0480-840 00

Fax

Organisationsnr

232100-0073
Bankgiro

833-3007

Region Kalmar län

Datum

2021-10-07

Riktlinje
För att främja en likvärdig kultur som ger alla i regionen möjlighet att delta
prioriterar den regionala kulturplanen:
• Kultur i hela länet
• Kultur till barn och unga
• Kreativt klimat för kulturskapare
• Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur
Fokus för bidragsgivningen ligger på att ge ett långsiktigt stöd till
kulturverksamheter med professionell inriktning och hög kvalitet. Stöd ges
också till viss ideell verksamhet av regional betydelse. Bidrag ges inte till
lokalhyror.
Organisationen får inte ha skulder till staten för skatt eller avgifter. Bidrag
ges inte heller till organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation.
Ansökan
Sista ansökningsdag är 31 mars inför nästkommande års kulturbudget. I
februari beslutar Regionala utvecklingsnämnden om innevarande års
kulturbudget inklusive de statliga bidragen inom kultursamverkansmodellen.
Exempel; organisation skickar in ansökan 31 mars 2022 inför
kulturbudgetberedning och besked lämnas i februari 2023 när fördelningen
av kulturbudgeten för 2023 beslutas.
Anvisningar och blankett finns på Region Kalmar läns webbplats.
Till ansökan för verksamheter som sedan tidigare inte erhåller
verksamhetsbidrag via regionen ska följande bifogas:
• Kortfattad bakgrundsinformation om organisationen samt
övergripande vision, mål och verksamhetsinnehåll.
•

Beskrivning av planerad verksamhet och budget för kommande år.

•

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och bokslut för de tre
senast avslutade verksamhetsåren.

•

Det senaste årsmötesprotokollet samt beslut om firmatecknare och
delegationsordning

•

Stadgar, bevis om tilldelat organisationsnummer och liknande
föreningshandlingar.

Redovisning och uppföljning
Verksamheten ska redovisa kvantitet och kvalitet direkt till Region Kalmar
län. Den kvantitativa redovisningen sker årligen i enlighet med anvisningar
från Region Kalmar län och Kulturdatabasen.se. Den kvalitativa sker efter
särskilda anvisningar enligt Statens kulturråd för de verksamheter som
erhåller statliga medel och via regionala verksamhetssamtal och inlämning
av verksamhetsberättelse och årsredovisning till Region Kalmar län.
•

31 mars – Verksamheten redovisas kvantitativt i kulturdatabasen.se

•

31 mars – Verksamheten redovisas kvalitativt enligt Statens
kulturråds anvisning
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•

31 mars - Verksamhetsberättelse/årsredovisning inklusive
bokslut och revisionsberättelse skickas in till Region Kalmar län

•

April/maj – Verksamhetssamtal med företrädare för Region Kalmar
län

•

Oktober/november – Verksamhetssamtal med företrädare för Region
Kalmar län

•

30 november – Verksamhetsplan och budget lämnas till Region
Kalmar län

Verksamhetssamtal
Under april/maj bjuder Region Kalmar län in verksamheten till ett
verksamhetssamtal för uppföljning av föregående års verksamhet och
överenskommelsen. Vid samtalet ska verksamheten beskriva och
kommentera utfall och måluppfyllelse samt presentera planer och kommande
satsningar. Under hösten bjuder Region Kalmar län in verksamheten till
ytterligare ett samtal. Vid det samtalet ska en preliminär verksamhetsplan
och budget för kommande år presenteras.
Återkrav
Kulturorganisationen och Region Kalmar län ska löpande hålla varandra
informerade om förhållanden som kan påverka överenskommelsen kopplad
till verksamhetsbidraget. Region Kalmar län kan besluta om återbetalning av
hela eller delar av anslaget om:
•

Verksamheten har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
orsakat att anslaget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp

•

Anslaget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och verksamheten borde ha insett det

•

Anslaget inte använts för det ändamål som låg till grund för att
anslaget beviljades

•

Verksamheten inte lämnar in en korrekt redovisning i enlighet med
anvisningar

•

Verksamheten i övrigt inte följt åtagandena enligt ansökan
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