Region Kalmar län
Regional fördelning av statligt tillägg till kultursamverkansmodellen med anledning av Covid-19
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Bakgrund

• Mer eller mindre all publik verksamhet har varit inställda sedan mars
• Ekonomiska konsekvenser för alla verksamheter men i olika grad
• 15 juni redovisade kulturverksamheterna en första prognos baserat på
inkomstbortfall, extra kostnader och besparingar
• Regeringen beslutade precis innan sommaren att tillföra 150 miljoner till
kultursamverkansmodellen
• Region Kalmar begärde in uppdaterade prognoser från verksamheterna
till den 19 aug
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Beslutsunderlag

• Kulturrådet beslutade att fördela bidraget till regionerna enligt nyckeltal
• Region Kalmar erhåller 3 528 000 kr (varav 142 000 kr är reserverade till
Filmregion Sydost och beslutas av Sydostkulturs styrelse)
• Förslag till fördelning är baserat på de prognoser som verksamheterna
redovisat
• Fördelningen når mer eller mindre upp till de summor som
prognostiserats förutom till Kalmar läns museum
• 8 av 10 verksamheter har prognostiserar ett ekonomiskt underskott och
föreslås få utökat bidrag 2020
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Förslag på fördelning av statligt tillägg inom
kultursamverkansmodellen
• Kalmar läns Arkivförbund: 70 000 kr
• Kalmar läns hemslöjdsförening: 170 000 kr
• Kalmar läns museum: 1 468 000 kr
• Kalmar konstmuseum: 253 000 kr
• Kalmar Läns Musikstiftelse: 130 000 kr
• The Glass Factory: 965 000 kr
• Virserums konsthall: 330 000 kr
• Filmregion Sydost: 142 000 kr
Totalt: 3 528 000 kr
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Region Kalmar län
Oberoende översyn av Stiftelsen Kalmar läns museums redovisning kopplad till överenskommelsen
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Bakgrund

• Kalmar läns museum har sitt ursprung från 1871. År 1977 ombildades
länsmuseet till stiftelse med Landstinget, Kalmar kommun och Kalmar
läns hembygdsförbund som stiftare
• Kalmar länsmuseum har idag en imponerande och bred kulturverksamhet
med arkeologi, arkiv, byggnadsvård, konservering, kulturmiljöpedagogik,
marinarkeologi, utställningar m.m.
• Även restaurang, butikförsäljning och uppdragsverksamhet ingår i
verksamheten
• Länsmuseet har ett stort samhällsengagemang och värnar om kulturarvet
och kulturmiljöns betydelse för framtiden. Museet är ett viktigt besöksmål
och har specialkompetenser som Kalmar län har behov av inom sina
verksamhetsområden
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Bakgrund

• 2019 var omsättningen ca 66 miljoner
• Det regionala och statliga bidraget via kultursamverkansmodellen 2020
var ca 18 miljoner
• Självfinansieringsgraden 2019 var 58%. De skapar egna intäkter genom
entréer, försäljning, uppdragsintäkter samt sökta projekt- och
forskningsbidrag
• Kalmar läns museum hade 2019 ca 85 anställda. Därutöver ett stort antal
tidsbegränsat anställda, praktikanter och volontärer

regionkalmar.se

Behov av översyn kopplat till redovisning av verksamheten

• 2020 förnyades överenskommelsen mellan Region Kalmar läns
Regionala utvecklingsnämnd och stiftelsen Kalmar läns museum
• Stiftelsen kan ge verksamheten uppdrag som ligger utanför
överenskommelsen. Verksamhet och ekonomi ska i alla dess fall
redovisas separat
• Den omfattande verksamhet som länsmuseet bedriver innebär att
redovisning av den verksamhet och det anslag som är kopplat till
överenskommelsen blir svår att följa
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Översynens syfte och mål

• Syftet med en oberoende översyn av verksamhetens redovisning är att
säkerställa en redovisning som är förenlig med den överenskommelse
länsmuseet har med Region Kalmar län
• Målet är att skapa bättre transparens, förståelse och en än mer adekvat
uppföljning av verksamheten för både uppdragsgivare och utförare
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