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Samhällsplanering och tillväxt
Kultur

Regionala utvecklingsnämnden

Kulturbudget 2019 – fördelning av regionala och
statliga medel inom regionala kulturverksamheter samt
organisationsbidrag
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer kulturbudget och fördelning av
regionala och statliga medel inom regional kulturverksamhet. En
förutsättning för anslaget är att upprättade överenskommelser fullföljs i
enlighet med kulturplanen. Anslaget kan reduceras om överenskommelsen
inte hålls. Vid behov kan tätare uppföljningar göras.
Regionala utvecklingsnämnden återkommer med utredningsuppdrag till
regionala utvecklingsförvaltningen, för att se över villkor och prioriteringar
inför kulturbudget 2020.

Bakgrund
Regionala utvecklingsnämndens beslut och fördelning av medel bygger på
en samlad pott av statliga och regionala medel.
Det regionala anslaget är uppräknat med 2,8 % till 47 253 000 kr.
Det statliga anslaget är uppräknat med 1 % till 32 078 000. Av det statliga
anslaget ska:


950 000 kr riktas särskilt som en tillfällig förstärkning i syfte att öka
utbudet och tillgängligheten till folkbibliotekens verksamhet i hela länet.



Kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet redovisas separat
lika tidigare år. Det ska ske av verksamheter som främjar utveckling,
förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.



150 000 kr disponeras för dansfrämjande verksamhet inom Byteatern.
Detta anslag gick tidigare via Region Blekinge till Dans i sydost.



350 000 kr fördelas inom kultursamverkansmodellen till Virserums
konsthall. Konsthallen har tidigare erhållit statligt utställningsbidrag i
motsvarande nivå.
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Det statliga anslaget till Filmregion sydost räknas upp med 1 %.

Den sammantagna generella uppräkningen av kulturanslaget till de regionala
kulturverksamheterna blir 2 procent.
Scenkonst

Det statliga anslaget ska även användas för kvalitetsförstärkande insatser
inom scenkonstområdet. Dessa medel var ett riktat anslag 2017 och gäller
anslag till Byteatern och Kalmar läns musikstiftelse för kvalitetsstärkande
insatser inom scenkonstområdet. Insatserna ska redovisas separat.*
”I samband med att Byteaterns lokaler byggs ut utökas regionens
verksamhetsbidrag. Utöver tidigare beslut om utökning från 2016 om 1 mkr,
sker en utökning med ytterligare 2 mkr från 2018 och från 2019 med
ytterligare 2 mkr vilket innebär en utökning med 5 mkr från och med 2019."
Från 2019-01-01 ingår Dans i sydost uppdrag för Kalmar län i Byteaterns
uppdrag och därmed i Region Kalmar läns kulturbudget. Anslaget ska ha en
egen budgetpost kallad dansutvecklare. Tidigare har det statliga anslaget gått
via Region Blekinge, nu ingår det i det statliga anslaget direkt till Region
Kalmar län.
Tidigare års backup om 60 000 kr att ekonomiskt garantera Byteatern att ta
emot dansgästspel från Dansnät Sverige flyttas in i Byteaterns budgetpost
från och med i år 2019.
2018 års backup utnyttjades inte, de disponeras som projektmedel till
dansprojektet inom Regionsamverkan Sydsverige.
Konst

I enlighet med Kulturplan Kalmar län 2022 och ”Offentlig konst i Kalmar
län – policy och riktlinjer” ska regionala verksamheter följa MU-avtalet.
Sedan 2016 har Kalmar konstmuseum och Virserums konsthall haft ett riktat
anslag för att följa MU-avtalet fullt ut. Från och med i 2019 läggs det
anslaget in i respektive budgetpost.
Under hösten 2018 inkom en äskan från The Glass Factory om medel för att
fullfölja MU-avtalet. Hemslöjden tillfrågades därefter om deras
utställningsverksamhet, men där finns idag inte motsvarande behov av
ersättning.
Från Landstingets kulturnämnds reserverade medel 2018 anslås 300 000 kr
att ingå i anslaget till The Glass Factory för att uppfylla MU-avtalet. De ska
räknas som nivåhöjande från 2020.
Filmkulturell verksamhet

Filmregion Sydost finansieras gemensamt av Blekinge, Kronoberg och
Kalmar län och bereds separat. Enligt beslut i Sydostkultur ska det regionala
anslaget räknas upp med samma nivå i de tre länen. Beslut för 2019 fattades
av Sydostkultur 2018-12-19 om en gemensam uppräkning om 2,45 %.
Region Kalmar län är fortsatt mottagare av hela det statliga anslaget till
Filmregion sydost.
Biblioteksverksamhet

Av de statliga medlen har 950 000 kr särskilt riktats i syfte att öka utbudet
och tillgängligheten till folkbiblioteken i hela länet. Det särskilda statliga
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anslaget avsätts för insatser som bidrar till öka tillgänglighet till
biblioteksverksamhet.
Regional kulturresurs

Sedan tidigare år finns fyra pågående projekt med utfästelser om kulturmedel
under 2019. Det är följande projekt:


Nya Småland, ett samtidskonstprojekt tillsammans med Region
Jönköping och Kronoberg.



UNIKA Kalmar Öland, kulturarvsprojekt tillsammans med Borgholm,
Kalmar och Mörbylånga kommuner, Statens Fastighetsverk och
Länsstyrelsen.



Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som kompass, Kalmar
konstmuseum.



Dans, en dansproduktion och turné gemensam inom Regionsamverkan
Sydsverige kultur.

Dessa fyra projekt omfattar tillsammans totalt 550 000 kr. Det innebär att
den reella disponibla kulturresursen slutar på 587 000 kr för 2019.

Maria Agestam

Sofia Moestedt

Handläggare

Basenhetschef Samhällsplanering och tillväxt

Handlingar
Fördelning av regionala kulturmedel 2019

4

3 (4)

Datum

Sida

2019-02-04

Region Kalmar län

Fördelning kulturbudget 2019

KULTURBUDGET 2019
Kulturstipendier
Regional kulturresurs
Utveckling av Folkbiblioteken

Statligt + regionalt
bidrag 2 %
143
1 137
950

Byteatern
Dans i sydost
Capellagården
Litteraturuppdrag
Filmregion sydost
Kalmar läns arkivförbund
Kalmar läns hembygdsförbund
Kalmar läns hemslöjd
Kalmar läns musikstiftelse
Kalmar läns museum
Kalmar konstmuseum
Designarkivet
Regionbiblioteket
Riksteatern Kalmar län
Svenskt Rockarkiv
The Glass Factory
Virserums konsthall
Ölands Dramatiska Teater

18 034
528
231
906
2 313
629
388
1 895
17 356
17 770
8 286
1 189
1 196
1 909
906
906
2 406
210

Film i Glasriket
Sjöfararkusten Småland Öland
Smålands Spelmansförbund

16
16
11

SUMMA

79 331
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