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Krende
Fbrdelning av verksamhetsbidrag till regionala museer 201 1

Siikande
Se beslutsbilaga l

Kulturrtdets beslut
Statens kulturrdd beviljar verksamhetsbidrag med totalt 90 294 000 kronor
med den fBrdelning som framgiri beslutsbilaga I.

Utbetalning av statsbidraget sker kvartalsvis, utan rekvisition, till det plus-
eller bankgirokonto som bidragssbkanden angett i sin a.nsbkan.

Sbkande som beviljats bidrag ska R$lja de villkor som ti-amghr av beslutsbi-
Iaga 2. Brisber sbkanden i detta avseende kan Kulturridet krilva att bidraget
eller delar av bidraget Aterbetalas.

Ansiiknlngar
Till delta ansblmingstillflllle har det kommit in 18 ansbkningar om bidrag,
samtliga frin bidragsberdttigade regionala museer. Det ansllkta beloppet
uppgir till sammanlagt 100 588 338 kronor.

iirendets berednlng
lirendet hat beretts inom Kulturridets kansli. Information har inh&mtats Bin
landstinglregioner och kommuner betr&ffande kommande Ars bidragsnivier
och diskussioner har i Rlrekommande fall Rms med representanter &in
landsting/regioner och kommuner.

Samr&d hal' ilgt rum med Riksantikvariesmbetet.

Ski! fbi beslutet

T illdmplig reglering mm.

Kulturr&det beslutar om statsbidrag till regiormla muses= med stbd av flir-
ordningen ( 1996:1598) om smtsbidrag Iii! regional lmlturverlcmmhet. Sy&et
med statsbidraget Hr ati sti$dja museemai deras uppgih att samla in, bear-
beta och tBrmedla kunskaper om regionens kulturarv, dess konstutveckling
samt om samhllllet och miljbn i bvrigt. Bidraget ska Sven ge museema mbj-
lighet att ta det ansvar fbi kulturmiljbarbetet som vila! pd dem. Statsbidrag
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limnas till de regionala museema som regeringen har torklarat berlittigade
till sidant stbd.

Enligt Rirordningen kan statsbidrag liimnas endast till regionala och lokala
institutioner som ocksd fsr bidrag frdn ett landsting, en kommun eller annan
huvudman.

Ulgdngspunher jzir beddmning
I fijrordningen (2007:1186) med instruktion fbi Kulturrhdet anges att myn-
digheten i sin verksamhet ska integrera et1 jtmstiilldhets- , mfangfalds- och
bamperspelctiv saint ett internationellt och interkulturellt utbyte och samar-
bete.

Av Kulturrddcts reglexingsbrev tor 2011 &a.mg5.r att regeringens kulturpoli-
tiska prioriteringar under mandatperioden Er: bams och ungas rstt till kultur,
kulturarv fz$r framtiden saint Rsrblittradc villkor for den nyskapande kul-
turen. Vidare Bamgir alt det tivergiipande milet ftlr bidragsgivningen Er ett
omfattandc och varierat kulturutbud av hbg kvalitet tBr alla i hela landet.

Kulturrddets styrelse hai tidigare beslutat om att verksamhetsbidiag till reg-
ional kulturverksamhet fortsittningsvis ska avse fbljande verksamhetsomrd-
den: tillgsnglighet och Rirmedling, pedagogisk verksamhet, samtida kunst
och kultum1iljbv5.rd (S 2009:6). Denna inriktning kvarstdr vid Rirdelning av
verksamhetsbidrag tiir 2011.

Av regleringsbrevet framgdr ocksd att bidragen ska prdvas av Kulturrddet
utifrin respektive bidragsstikande institutions verksamhetsmlissiga prestat-
ion och ekonomiska situation samt utifrdn kulturpolitiska prioriteringar.

Omfattningen av de regionala och kommunala ekonomiska insatsema lsggs
till grund fbi Kulturrddets berisikning av verksamhetsbidragen. Fbr att ofBr-
Sndrat verksamhetsbidrag ska beviljas, forutsatt att verksamheten uppfyller
bvriga luiterier, ska huvudmllnnens ekonomiska Inotprestation ligga pi
minst Rsregdende its nivh.

Ekonomisku jbrulsdltningar
Inflir budgetdret 2011 dterfums anslagen tBr regional kulturverksamhct i eli
samlat anslag, 1:6 Bidrag till regional lmlmrverksamhel. Dill ryms dels det
stbd som ska Rirdclas fbi regional kulturverksamhet till de fem regioner som
ingir i kultursamverkansmodellcn dels stbd fbi regionala institutioner i 6v-
riga lan. Statsbidrag till kulturverksamhet i l9.n som inte ornfattas av bi-
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dragsfisrdelning enligt den nya lagen beslutas av bertirda statliga institution-
er enligt nuvarande Rirordningar. Det innebiir att KultLurddet fortssttnings-
vis iBrdelar bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala
teater-, dans- och musikinstitutioner, bidrag till regionala museer och bidrag
till lttnsbiblioteksverksamheti 16 landsting.

Anslaget 1:6 uppgdr till totalt 1 241 077 000 lcronor varav Kulturrddet dis-
ponerar l 185 383 000 kronor. Beloppet fbi bidrag till regional lculturverk-
samhet har bersknats med utg5.ngspunkt i anslagsmedel fbi 2010 med tilliigg
fbi bereknad pris- och lbneomriilcning fbr 201 1 vilken uppghr till 0,49 pro-
cent. Av de medel som Kulturrhdet disponerar flirdelas 90 294 000 kronor
till verksamhetsbidrag fbr regional museiverksamhet.

Beddmning
Utg&ngspimkten for Kulturrsidets bedtimning Sir respektive verksamhets am-
bitioner, prestationer och behov i relation till Kulturrddets mal for bidrags-
givningen.

KultLu1'z$det hat nsrmare granskat ansbkningarna fbr att belysa respektive
sbkandes ekonomiska situation, men ocksd for att skapa sig en bild av den
ekonomiska sitnationen pe omrftdet i sin helhet.

Vid Kultun'&dets granskning av ansbkningama hai det 1iamkommit att de
regionala/lokala insatserna generellt beriiknas bka. Enligt Kulturrddet ir
denna utveclding positiv och Kulturredet hai dirftir funnit skill att 6ka verk-
samhetsbidragen med 0,49 procent till de bidragsmottagare dsr huvudmfan-
nen fBistfarkt sina insatser i iljrhillande till R$regeende Gr.

Snj/telsen Ldnsmuseet i Gzivleborgs kin har i sin ansbkan uppgivit att bidra-
get frdn huvudinan beriknas ligga ph samma nivd som 2010. Med anledning
av huvudmannens ofBrsndrade insats kommer Even det statliga bidraget att
ligga kvar pd saimna nivd som 2010.

Ldnsmuseer Wlsremorrland hai aviserat ett sinkt bidrag frin sin huvudman
for 2011 (-752 500 kronor motsvarande -2,7 procent). Ldnsmuseet Vdstern-
orrland har aviserat ett sankt bidrag frin sin huvudman for 2011 (-752 500

kronor motsvarande -2,7 procent). Huvudmirmen for Smdlands Museum
har aviserat ett silnk1 bidrag 2011med 3, 8 % (= 232 993 lcronor). Detta bbr

sven medfora en siinkning av det statliga bidmget med motsvarande andel.
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Om huvudmizmen till ovanstiende museer beslutar att htija bidragen till
berbrda bidragsmottagare under Rirsta kvartalet 2011 kan Kulturrzidet lima
skill att like. Even det statliga bidraget se. att uppriikningen uppgsr till 0,49
procent.

Av ansbkningama fra.mgsr att omfattningen av de stjkandes verksamhet
ligger pd liknande eller hbgre niveer som under fbregdende dr. I mdnga fall
anges Even en bkad omfattning av verksamheten.

Kulturpolilislt prioritering
Samtliga ansbkningar ska Even granskas utifrdn deras kulturpolitiska bety-
delse. Rcgeringen hai i budgetpropositionen for 2011 angivit att en priorite-
ring under mandatperioden Hr fBrbdttrade villkor for den nyskapande kul-
turen. Kulturrsdet har mot denna bakgnmd beslutat att gora ett antal stir-
skilda prioriteringar inom ramen for bidrag till regionala museer.

Ett avtal Ru konstniirers medverkan och ersttttning vid utstillningar antogs
av regeringen 2008. Avtalet giiller fbr statliga institutioner men bbr ocksd
vara vitgled&nde fbi samtliga professionella utsttillningsarrangbrer som mot-
tar stbd Bin Kulturridet, dtlribland regionala museer.

Kulturrddet hai under en rad ir tordelat bidrag till utstillningsersdttning,
bland annat till regionala museer. Det grundlttggande syl1zet med utstall-
ningsersfittningen it att flirbsttra villkor for lculturskapare. Ett annat syfte
har vaiit att hbja kvaliteten pai utstillningsverksainheten och stimulera mu-
seer art visa samtidskonst.

Genom detta beslut fiirordas 10 regionala museer ~ totalt 335 000 kronor i
bidrag fbr medverkans- och utstellningserstittning. Dessa museer ir: Stock-
helms lcommun/ Sloclrholms stadrmuseum, Sddermanlands lam la71dstlng/

S&rmlands museum, Stmelsen ()stergdtlands lansmuseum, Kalmar konsjijr-

enirzg/ Kalmar lconsrmuseum, Stpielsen Vdrmlandy museum, Sr#?elsen Ute-
bro Idris museum, Vrfistmanlands Ians Iandsting/ Vdstmanlamls lttns mu-
seum, Snjftelsen Ldnsmuseet i Gdvleborgs ldn, Stmelsen Jamtli/ Jttmtlands
IdrIs museum samt Vdsterbotiens museum Ak1iebolag.

Eskilstunu konslmuseum hai genom avtal med landstinget och Sederman-
lands ldns landsting/ Sdrmlands museum fntt ett regionalt konstuppdrag.
Mot den bakgrunden hat sedan tidigare 100 000 kronor av det statliga bi-
draget till Sadermanlands ldns landsting/ Sdrmlands museum vidareflirmed-
las till Eskflsruna konsimuseum.
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Inom Kronobergs lin arbetar man fbi att stirka konsten i liner. Ett led i
detta arbete sr att Ljungbergmuseeti Ljungby har fitt ett regionalt konst-
uppdrag och ekonomiska medel R$r detta arbete. Fbr att stirka arbetet med
konstutvecklingen inom lsnet ska Stqtelsen .5'rruJilands museum vidareflir-
medla 100 000 kronor av statsbidr&get till Ljungbergmuseet i Ljungby.

Ffirbelttrade villkor fbi den nyskapande kulturen utgbr ett av regeringens
prioriterade omrdden under mandatperioden. Kulturridet intresserar sig dir-

fbi ssiskilt fbr hur de regionala museer arbetar Rir att stdrka de delar av
verksamheten som tar sikte pi nyskapade uttryck.

Kulturrddets bedtimning Er &tt fyra regionala museer uunllrker sig flir sitt
arbete med den samtida konsten vartl$r dessa. bbr tilldelas ott bkat bidrag.
Eskilsnmc konsrmuseum och Sl;7lelsen Ostergdtlzznds ldnsmuseum bbr er-
hdlla en Rirstblrlming av statsbidraget fir sitt arbete med konstpedagogik.
Kalmar lcons{f25rening/Kalmar konsrmuseum biir beviljas ett bkat bidrag
med anledning av det framgingsrika intemationella arbetet med den samtida
konsten som museet bedriver. Kulturrddet vill ocks£ stlirka Snjielsen Dalai-
ms museums arbete med samtidsgrafiken, bdde nationellt och intemation-
ellt, varflir museet bbr erh&lla ett bkat bidrag. Ovansthende fyra museer flir-

ordas fi en bkning motsvarande 100 000 kronor var Rir alt pd olilm siitt ar-
beta med fBrbittrade villkor fbi den nyskapande kulturen. Det innebllr att
S&dermanlands Idris landstirig/ Sormlands museum fbi 201 1 ska vidareflir-
medla 200 000 kr till Eskilstuna konstmuseum.
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Handliggningen av irendet
Detta beslut hat fattats av Kulturridets styrelse genom ordtiirande Karin
Helander och ledambtema Manin Borgs, Benny Frediiksson, Lars Stranne-
gird, Mats Wallenius och Kennet Johansson. Iirendet fiiredrogs for styrel-
sen av handmggaren Mats Hansson. I beredningen av iirendet har Hven av-
delningschefen Bermy Marcel, enhetschefen Mika Romanus samt handlag-
gama Jochu1n Landin och Jelena Jesic deltagit.

P& Kultl1rraidets vdgnar

~l~~]XWX
Karin Helander

Mats Hansson
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Bllaga 1. Beviljade bidrag, belopp I kronor

Beslutsbilaga 1

Sid. 1 av 2
Dnr KUR 2010/5256

varav

SBmo lil BE li Iran

Dnr Slikande O .nummer Bevillat bldra

medveikans-
och utslallnings-

elsitlnlng

regional
kon$ikonsulent

verksamhet Lin

KUR 2010I5202 Stiflelsen Smckholms lans museum 80201 1 -2036 3644000 STOCKHOLM

KUR 2010/5132 Stockholms kommunl Stookholms stadsmu$eum 212000-0142 1440000 30000 ST OCKHOLM

KUR 2010I5346 Sti11elsen Upplgndbmu$ee1 817600-7071 4493000 UPPSALA

KUR 2010/5347 Sodennanlands lanb landstin Sormlands museum' 232100-0032 4781000 80000 SODERMANLAND

KUR 2010I5359 Stiflelsen Oste otlands lansmuseum 822000-6103 6333000 50000 215 000 OS1ERGOTLAND

KUR 2010/5458 Stiflelsen JOnkbDi 8 lens museum 826000-9322 6015000 JONKOPING

KUR 2010I5340 Kalmar kon$ifbreningl-

KUR 2010/5294 Stiftelsen Smalands museum" 829500-9321 5899000 KRONOBERG

Kalmar konstmuseum 832400-2701 2 876000 20 000 215 000 KALMAR

KUR 2010/5331 Kalmar lans museum 8324004087 6067000 KALMAR

KUR 2010/5395 Stiftel$en Blekin lens museum 835000-6113 4430000 BLEKlNGE

KUR 2010I5356 Stiflelsen Vannlands museum 873200-3549 60000 215 000 VARMLAND
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Bilaga 1. Beviljade bidrag, belopp i kronor

Beslutsbilaga 1

Sid. 2 av 2
Dnr KUR 2010/5256

varav

Sibrau li BE ! llrao I

Bevlljg bidrag ersatlning verksamhetDnr Sbkande Org.nummer Lan

KUR 2010/5188 Vaslerbottens museum Akliebola 556534-0527 VASTERBOTTEN

To1al1 18 siskande 90 294 000

'varav 200 000 kr ska vidarefomiedlas till Eskilstuna Konstmuseum

" varav 1 00 000 kr ska vidarefbrmedlas till Ljungbeigmuseet

medverkans- regional
odi utslallnings- konstkonsulent

6 284 000 30 000
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Beslutsbllaga 2

Vlllkor for bevlljat verksamhe1sbidrag till reglonala museer 2011

Som villkor fbr bidraget giiller att verksamheten genomfors enligt ansbkan.
Om verksamheten tindras vi1sentligt i fBrhillande till vad som angivits i
Imsbkan ska Kulturradet meddelas. Sadana indlingar kan innebira a11

bidraget eller en del av bidraget maste aterbetalas.

Fbr verksamhetsbidrag ska bokslut, verksamhets- och revisionsberittelse fbr
organisationema bifogas vid slutredovisningen. Delar av verksamhetens
resultat ska kimna redovisas den 30 april 2012 pa det salt som Kulturradet
senare anger.

I de fall statligt stbd beviljas Rr detta fBrenat med krav pi ekonomisk
motprestation fran huvudmfnnens sida. En utgingsp1mkt BI att huvud-
mannens bidrag bbr ligga pi minst 2010 Ars niva fbi att otBriindrat
statsbidrag ska kunna llimnas, fhrutsatt ati verksamheten 5.ven fortsfittnings-
vis uppfyller bvriga kriterier. Om huvudmannen inte limnar den
motprestation som redovisats och som legat till grund fbi bedbmningen kan

bidraget komma att minska.

I stbdet ingar bidrag till medverkans- och utstl£llningserslttning med
utgingspunkt i det statliga avtalet fbi konsmitrers medverkan och ersattning

vid uts1illningar. Ej utnyttjat bidrag for medverkans- och

utstallningsersitming ska dterbetalas till Kulturrddet senast i anslutning till
bidragsredovisningen, dvs. den 30 april 2012.

INFORMATION
Pd relevant informationsmaterial t ex aflischer, programblad, etc. bbr det
iiumga 8.tt Kulturridet has beviljat bidrag Rtl verksamheten. Kulturridets
logotyp kan laddas pd Kulturradets webbplats: www.kul~~det.se/logogp
Kulturrddet ska dock aldrig anges som medarrangbr.

Det ar den sbkande som ska meddela Kulturrddet om de Hndrar uppgitier om

namn, organisationsnummet, adress och plus- elle= bankgiro.

Enligt de kulturpolitiska mdlen ska kulturpolitiken ge alla mbjlighet att delta
i kulturlivet. Det bvergripande milet fbi Kulturrddets jdmstilldhetsarbete £1

alt Kulturradet ska ge Rirutsittningar fbi art kvinnor och min ska ha lika riitt
och mfijlighet till deltagande i, inflytande bver och delaktighet i kulturlivet.
Kulturradet arbetar fbi en jamn fordehting av representation och resurser for

Staians kulhirrdd Box 27215, 102 53 Stockholm Besbk: Borgvagen 1- 5
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att kvim1ors och mens erfarenheter, kunskaper och vtlsderingar ska speglas
och tas tillvara pd ott likvlirdigt siitt inom Kultmridets verksamhetsomride.

Som et1 led i Kult1u'r£dets arbete att uppn.1 det bvergripande m&let enligt
myndighetens jtlmstellldhetsstrategi kommer Kulturrddet de kommande Sren
att arbeta fbi att det Imderrepresenterade kbnet ska vara representerat till
minst 40 procent bland utstiillda konstnilrer pd de regionala museerna.

Detta imxebi1r att Kulturridet 2013 kommer alt begiira in uppgifter om
antalet upphovspersoner uppdelat cher kbn i 2012 Ars verksamhet.
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