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Bildnings- och kulturförvaltningen

Kulturnämnden

Kulturbudget 2018 – fördelning av regionala och
statliga medel inom regionala kulturverksamheter samt
organisationsbidrag
Förslag till beslut
Kulturnämnden fastställer kulturbudget samt fördelning av regionala och
statliga medel inom regional kulturverksamhet samt regionala medel till
organisationsbidrag enligt bilaga. En förutsättning för fullt anslag är att
upprättade överenskommelser fullföljs. Anslaget kan reduceras om
överenskommelsen inte hålls. Vid behov kan tätare uppföljningar göras.
Bakgrund
Kulturnämndens budget och fördelning av medel bygger på ett statligt anslag
om 31 273 000 kr. Av de statliga medlen har 950 000 kr särskilt riktats för
att öka tillgången till biblioteksverksamhet i hela länet. I fördelningen av det
riktade anslaget har Statens Kulturråd tagit hänsyn till antal kommuner, antal
invånare och länets yta. Statsanslaget är uppräknat med 1,55 procent.
Anslaget ska också användas för kvalitetsförstärkande insatser inom
scenkonstområdet, vilket var ett riktat anslag 2017. Regionala medel har
räknats upp med 3,58 procent.
Kulturnämnden fördelar statliga och regionala medel till kultur i en samlad
pott. Den generella uppräkningen av kulturanslaget är 2,7 procent.
Sedan 2016 har Virserums konsthall och Kalmar konstmuseum haft ett riktat
anslag för att följa MU-avtalet fullt ut. Dessa medel har räknats upp med 2,7
procent, vilket även gäller anslag till Byteatern och Kalmar läns
musikstiftelse för kvalitetsstärkande insatser inom scenkonstområdet.
Insatserna ska redovisas separat.
Det särskilda statliga anslaget på 950 tkr avsätts för insatser som bidrar till
öka tillgänglighet till biblioteksverksamhet och fördelas genom särskilt
beslut i kulturnämnden.
Reaktor Sydost och Dans i Sydost finansieras gemensamt av Blekinge,
Kronoberg och Kalmar län och bereds separat. Enligt tidigare beslut inom
Sydostkultur ska det regionala anslaget räknas upp med samma nivå i alla
länen. Beslut fattas vid möte med Sydostkultur den 20 februari.
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Förutom en generell uppräkning med 2,7 procent görs följande särskilda
satsningar:
-

Byteatern Kalmar länsteater, ökat anslag med 2 mkr för att fullfölja
ett utökat uppdrag kring teater och dans.

-

Kalmar konstmuseum, ökat anslag med 1 mkr för att möjliggöra
residensverksamhet och konstpedagogisk verksamhet i hela länet
inom ordinarie verksamhet samt stärka främjandearbetet i samarbete
med konstföreningarna i länet.

-

Kalmar läns hemslöjdsförening, ökat anslag med 235 tkr för att
stärka arbetet i hela länet och med särskild inriktning på barn och
unga.

-

Rockarkivet, ökat anslag med 400 tkr för att stärka arkivets roll som
regional och nationell aktör.

-

Litteraturuppdraget, ökat anslag med 400 tkr för att stärka arbetet
med litteratur som konstform.

-

Ölands dramatiska teater, beviljas 200 tkr genom att tidigare anslag
och projektmedel läggs samman i ett produktionsbidrag.

För övrigt organisationsbidrag har avsatts 16 810 000 kr. Det fördelas till
studieförbunden 11 493 000 kr, ungdomsorganisationerna 1 706 000 kr samt
Smålandsidrotten och SISU idrottsutbildarna 3 612 000 kr. Den slutliga
fördelningen fastställs av presidiet efter kulturnämndens beslutade kriterier.

Gull-Britt Johansson
Förvaltningschef

Bilaga
Budget och anslagsfördelning 2018.

Kulturbudget och anslagsfördelning 2018, i tkr
Kulturstipendier
Regional kulturresurs
Reg resurs t nämndens förfogande
Byteatern
Capellagården
Dans i Sydost
Designarkivet
Kalmar läns arkivförbund
Kalmar läns hembygdsförbund
Kalmar läns hemslöjd
Kalmar läns musikstiftelse
Kalmar läns museum
Kalmar konstmuseum
Reaktor Sydost
Riksteatern Kalmar län
Virserums konsthall
The Glass Factory
Rockarkivet
Litteraturuppdrag
Regionbiblioteket (RFKL)
Utvecklingsresurs bibliotek
*Ölands Dramatiska Teater
*Sjöfararkusten Småland Öland
*Film i Glasriket
*Smålands Spelmansförund
Summa

150
1 134
300
16 140
250
360
1 130
610
370
1 820
16 840
17 050
7 960
2 240
1 820
2 100
860
860
860
4 700
950
200
15
15
10
78 743

Organisationsbidrag
Folkbildningsorganisationer
Smålands Idrottsförb o SISU
Regionala ungdomsorganisationer
Summa

11 493
3 612
1 706
16 810

Totalram

94 603

inkl kvalitetsstärkande insatser 376 745 kr

inkl kvalitetsstärkande insatser 404 885 kr
inkl Mu-avtalet 633 tkr

Inkl MU-avtalet 317 tkr

produktionsstöd inkl kulturprojektmedel

