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Ansökan om statligt anslag till regional
kulturverksamhet 2019 inom ramen för
kultursamverkansmodellen
Dnr 3563-2018

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. Ansöka om en uppräkning av 2018 års anslag för 2019 från Statens Kulturråd enligt en generell pris- och löneomräkning.
2. Ansöka om en utökning för permanent driftsättning av Konstmuseet i
Norr i Kiruna om 3,2 mnkr från Statens Kulturråd.

Yttrande till beslutsförslaget
Kulturutvecklingen är stark i Norrbotten och för att kunna fortsätta den goda
utvecklingen av kulturverksamheterna i Norrbotten behövs en uppräkning av
de statliga anslagen enligt en generell pris- och löneomräkning.
Etableringen av ett länskonstmuseum i Kiruna har varit en viktig investering
för kulturutvecklingen i Norrbotten. Region Norrbotten tar tillsammans med
Kiruna Kommun ett stort ansvar för museet. Ett permanent statligt anslag
skulle bidra till att säkerställa att museet får en bra start vilket är av betydelse för hela regionen.

Sammanfattning
Region Norrbotten äskar om utökade statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen från Statens Kulturråd med Kulturplan för Norrbotten
2018-2021 och uppföljning av dess utvecklingsinsatser som grund. Regionen
ansöker om en generell uppräkning av 2018 års anslag för 2019 samt en
utökning om 3,2 mnkr för att driftsätta länskonstmuseet Konstmuseet i Norr
med verksamhetsbas i Kiruna och med ett länsuppdrag i hela Norrbotten.

Ärendet
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 är utgångspunkt för den kulturpolitik
och det kulturarbete som bedrivs i regionen. Planen som fastställdes av regionfullmäktige november 2017, samspelar med övriga styrande dokument i
regionen som Regional utvecklingsstrategi, regionfullmäktiges strategiska
plan och regionstyrelsens plan. Kulturplanen är en del av den nationella kultursamverkansmodellen och styrs av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Inför årets ansökan om statliga anslag för 2019 inom ramen för kultursamverkansmodellen har Regionen Norrbotten summerat utvecklingen som skett
2018 och prioriteringarna inför 2019 (se bilaga). Fokus är områdena kopplat
till samverkansmodellen och särskilt för de verksamheter som har del av de
statliga medlen, dvs Norrbottensteatern och Riksteatern Norrbotten, Region-
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biblioteket och Resurscentrum för Litteratur, Norrbottensmusiken, Norrbottens museum, Norrbottens Föreningsarkiv, Dans i Nord och länsdanskonsulent, Havremagasinet, Resurscentrum och länskonstkonsulent, Nationella
minoriteter, Filmresurscentrum Filmpool Nord, Norrlands nätverk för musikteater och dans. För att kunna leva upp till kulturplanen och dess prioriteringar äskar Region Norrbotten om en generell uppräkning av 2018 års anslag för 2019.
Därutöver äskar Region Norrbotten också om en permanent ökning av statsbidragen om 3,2 mnkr för att permanenta driftsättningen av länskonstmuseet
Konstmuseet i Norr med verksamhetsbas i Kiruna och med ett länsuppdrag
för hela Norrbotten. Verksamhetens inriktning kommer att ha stor betydelse
för hela regionen, i Barentsområdet med Norrbotten och Kiruna som kärna.
Verksamheten vid Konstmuseet i Norr håller hög kvalitet och har redan rönt
nationell uppmärksamhet. Det möter ett ackumulerat behov av en länskonstinstitution i Norrbotten. För att hantera driften av museet har ett kommunalförbund bildats och Region Norrbotten och Kiruna kommun har ett gemensamt ansvar för finansieringen.
Bilagor:
Bilaga – Regional kulturutveckling i Norrbotten 2018 och 2019
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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