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Organ Kultur- och kompetensnämnd
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Diariet

.................................................Underskrift

Sofie Andersson

Justerande sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Bollnäs Folkhögskola, Ljusnan kl. 10:00-14:10

Beslutande ledamöter Gunbritt Wallström (V) (vice ordförande)
Hans Olsson (M) (2:e vice ordförande)
Daniel Johansson (S)
Bente Sandström (S)
Anna Frestadius (S)
Jan-Åke Lindgren (S)
Hans Hellström (S)
Anna-Karin Åström (SD)
Lars Österberg (KD)
Carmen Lundkvist (L)
Anneli Hirsimäki (S)  ersätter Christer Bergman (M)
Linda Pettersson Lind (S)  ersätter Magnus Svensson (C) (ordförande)
Åsa Norling (SD)  ersätter Marianne Larsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Sofie Andersson (Nämndsekreterare)
Niclas Cronsell (Avdelningschef)
Pia-Marit Ekström (Enhetschef)
Mats Eriksson (Vision)
Lena Fagerlind (Controller)
Jan-Olof Friman (Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör)
Anders Gustafsson (Lärarförbundet)
Helena Ingvarsson (SACO)
Elenor Noble (Kulturstrateg)
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Johannes Sjögren (Strateg)
Evalotta Skärberg (Rektor Folkhögskola)
Frédéric Thiabaud (Kulturstrateg)

Utses att justera Hans Olsson

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §130
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ÄRENDELISTA

§130 Tillfällig förstärkning till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag 2021, tilläggsbeslut

3 (6)



Protokoll

Sammanträdesdatum
Kultur- och kompetensnämnd 2021-10-20

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§130

Tillfällig förstärkning till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag 
2021, tilläggsbeslut (KKN 2020/241)

Beslut
Kulturrådets totala tillfälliga förstärkning 2021 inom kultursamverkan i Gävleborgs län 
fördelas enligt följande:

- Arkiv Gävleborg - 286 000 kronor (+36 000 kronor i jämförelse med det senaste beslutet)
- Folkteatern Gävleborg - 1 852 000 kronor (+252 000 kronor i jämförelse med det senaste 
beslutet)
- Gävle Symfoniorkester - 687 000 kronor (+187 000 kronor i jämförelse med det senaste 
beslutet)
- Hälsinglands museum - 800 000 kronor (+50 000 kronor i jämförelse med det tidigare 
beslutet)
- Kultur Gävleborg - 1 002 000 kronor (oförändrat belopp i jämförelse med det senaste 
beslutet)
- Länsmuseet Gävleborg - 900 000 kronor (+150 000 kronor i jämförelse med det senaste 
beslutet)
- Riksteatern Gävleborg - 275 000 kronor (+25 000 kronor i jämförelse med det senaste 
beslutet)

Kulturaktörernas varaktiga regionala uppdrag regleras i de överenskommelser som antogs av 
Kultur- och kompetensnämnden 2020-12-11, § 147 till och med § 150, samt § 157 och § 158. 
Beslutet innebär inga ändringar av uppdragsöverenskommelserna 2021.

Kulturrådets tilläggsbidrag utbetalas omedelbart.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till 
regional kulturverksamhet.

2021-04-16 äskade Region Gävleborg om en tillfällig generell förstärkning till konst- och 
kulturverksamheter som samfinansieras inom kultursamverkansmodellen mot bakgrund av 
kulturaktörernas uttryckta behov inom dessa fyra områden:

- 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.

2021-05-31 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg ett tillfälligt 
verksamhetsbidrag på 5 102 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om 
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

2021-08-25 fördelade Kultur- och kompentensnämnden dessa medel mellan kulturaktörer 
med varaktigt regionalt uppdrag.

2021-09-30 ändrade Statens kulturråd sitt senaste beslut med att bevilja ytterligare 700 000 kr 
(totalt 5 802 000 kronor) som tillfälligt verksamhetsbidrag att fördela i enlighet med 
förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Enligt Kulturrådets beslut ska Region Gävleborg, i samband med ordinarie redovisning av det 
regionala verksamhetsbidraget den 12 maj 2022, redovisa till Kulturrådet, hur denna tillfälliga 
förstärkning har använts. Av redovisningen ska det framgå vilka verksamheter som tagit del 
av medlen, hur mycket medel de fått samt hur medlen har använts. Insatserna ska beskrivas 
utifrån ett eller flera av de fyra ovannämnda områden.

Statens kulturråd har informerat respektive region att praxis är att hela tillfälliga 
förstärkningen som beslutats 2021 kan användas till och med första kvartalet 2022, det vill 
säga till och med mars utan vidare åtgärd.

Medel tas från kostnadsställe 20909.

Förslag till beslut
Kulturrådets totala tillfälliga förstärkning 2021 inom kultursamverkan i Gävleborgs län 
fördelas enligt följande:

- Arkiv Gävleborg - 286 000 kronor (+36 000 kronor i jämförelse med det senaste beslutet)
- Folkteatern Gävleborg - 1 852 000 kronor (+252 000 kronor i jämförelse med det senaste 
beslutet)
- Gävle Symfoniorkester - 687 000 kronor (+187 000 kronor i jämförelse med det senaste 
beslutet)
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- Hälsinglands museum - 800 000 kronor (+50 000 kronor i jämförelse med det tidigare 
beslutet)
- Kultur Gävleborg - 1 002 000 kronor (oförändrat belopp i jämförelse med det senaste 
beslutet)
- Länsmuseet Gävleborg - 900 000 kronor (+150 000 kronor i jämförelse med det senaste 
beslutet)
- Riksteatern Gävleborg - 275 000 kronor (+25 000 kronor i jämförelse med det senaste 
beslutet)

Kulturaktörernas varaktiga regionala uppdrag regleras i de överenskommelser som antogs av 
Kultur- och kompetensnämnden 2020-12-11, § 147 till och med § 150, samt § 157 och § 158. 
Beslutet innebär inga ändringar av uppdragsöverenskommelserna 2021.

Kulturrådets tilläggsbidrag utbetalas omedelbart.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till 
Arkiv Gävleborg
Folkteatern Gävleborg
Gävle Symfoniorkester
Hälsinglands museum
Kultur Gävleborg
Länsmuseet Gävleborg
Riksteatern Gävleborg
Ekonomifunktionen
Kulturrådet

Beslutsunderlag
 Tillfällig förstärkning till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag 2021, 

tilläggsbeslut
 Ändring av beslut om tillfälligt förstärkning för regional kulturverksamhet

Paragrafen är justerad
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