Svar på interpellation
Datum 2020-11-1630

Dnr RS 2020/2341

Kansliavdelning

Interpellation - Stöd till föreningsliv och civilsamhälle
Besvaras av regionråd Magnus Svensson (C)
Richard Carlsson (SD) frågar:
1. Vilket ekonomiskt stöd har Region Gävleborg erbjudit föreningslivet i
Gävleborg för att linda deras påverkan av coronapandemin?
2. Vilket ekonomiskt stöd har Region Gävleborg erbjudit civilsamhället i
Gävleborg för att lindra deras påverkan av coronapandemin?
3. Vilka insatser i övrigt har Region Gävleborg erbjudit föreningsliv och
civilsamhället för att lindra deras påverkan av coronapandemin?
4. Om Region Gävleborg har erbjudit insatser, hur har responsen och nyttjandet
av dessa varit?
5. Vilka ytterligare insatser planerar Region Gävleborg för framöver i det fall att
coronapandemin kommer fortgå ytterligare ett flertal månader?
Svar:
Bakgrund
Region Gävleborg ger stöd till föreningslivet och civilsamhället genom årliga
verksamhetsstöd. Från Kultur- och kompetensnämnden ges stöd till bl.a
studieförbund, pensionärsföreningar, kulturföreningar, ungdomsorganisationer
och ungt företagandeorganisationer. Budgeten för 2020 låg på 4 787 080 kr till
föreningarna och 11 474 000 till studieförbunden.
Region Gävleborg ger stöd till föreningar och studieförbund på distriktsnivå.
Ansvaret för stöd till det lokala föreningslivet ligger hos kommunerna.
Inom ramen för den egendrivna kulturverksamheten kan mindre bidrag beviljas
till föreningar för projekt och arrangemang av regionalt intresse inom
kulturområdet även om föreningen i sig i huvudsak är lokalt verksam.
Vilket ekonomiskt stöd har Region Gävleborg erbjudit föreningslivet i
Gävleborg för att lindra deras påverkan av coronapandemin?
Kultur och kompetensnämnden beslutade KKN 2020/87 att göra en särskild
utlysning till arrangerande föreningar i länet (kulturområdet) på grund av att dessa
snabbt påverkades av inställda arrangemang och utebliven publik. En summa om
300 tkr avsattes. 35 ansökningar inkom och 19 beviljades. Bidraget fördelades
inom områdena kulturarv, teater, film, musik, konst, dans och hemslöjd. Det var
endera en ekonomisk kompensation (och ska då användas för intäktsbortfall på
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grund av inställda arrangemang) eller användas för satsningar i föreningarna som
digitalisering, kompetenslyft bland föreningens medlemmar/styrelse,
medlemsarbete eller marknadsföring inför uppstart efter pandemin. Hela den
avsatta summan om 300 tkr togs i anspråk.
Information om besluten har funnits på Region Gävleborgs webb, på sociala
medier, i nyhetsbrev och spridits vid möten och i nätverk. Flera kommuner har
gjort liknande insatser.
Inom ramen för kultursamverkansmodellen har Region Gävleborg tilldelats 4,6
miljoner extra för krisstöd till verksamheter inom modellen som drabbats av extra
kostnader.
Vilka insatser i övrigt har Region Gävleborg erbjudit föreningsliv och
civilsamhället för att lindra deras påverkan av coronapandemin?
Under våren när effekterna av pandemin slog till beslutade Kultur- och
komptensnämnden KKN 2020/88 att studieförbund och föreningar inte behövde
betala tillbaka utbetalda medel även om verksamhetens mål inte kunde uppfyllas
under perioden. Nämnden beslutade också att inte basera kommande årliga
verksamhetsstöd på statistik och underlag för 2020 utan låta 2019 års underlag
vara gällande.
Avdelningen Kultur Gävleborg fördelar stöd till den ideella idéburna sektorn i
olika kulturprojekt och kulturarrangemang, inte heller dessa medel har begärts
tillbaka då verksamhet har ställts in, ställts om eller flyttats fram.
Avdelningen Kultur Gävleborg har löpande kontakt med arrangerande föreningar
i länet och har bland annat tagit fram checklistor för att föreningslivet på ett
tryggare sätt ska kunna genomföra kulturarrangemang. Checklistorna finns
tillgängliga på webben.
Regeringen har med stöd av C och L beslutat om ekonomiska förstärkningar till
kultursektorn vid två tillfällen under 2020. Förvaltningens tjänstepersoner har
aktivt informerat och spridit information om föreningslivets möjligheter att söka
och ta del av stödåtgärderna på sociala medier, webben och i nätverk.
Informationen har också förmedlats vid möten med chefer för
kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen och kommunernas
kulturchefer. Stöd har varit möjliga att söka hos Statens kulturråd, Svenska
filminstitutet och Boverket med flera.
Om Region Gävleborg har erbjudit insatser, hur har responsen och
nyttjande av dessa varit?
35 arrangerande föreningar ansökte om stöd i den särskilda utlysningen till
arrangerande föreningar och 19 antal beviljades stöd.
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Föreningar i länet har sökt utlysta krisstöd genom Statens kulturråd för uteblivna
publikintäkter under sommaren. Beslut är inte fattat ännu.
Biografföreningar i länet har sökt och beviljats stöd från Svenska Filminstitutet.
Vilka ytterligare insatser planerar Region Gävleborg för framöver i det fall
att coronapandemin kommer fortgå ytterligare ett flertal månader?
Tjänstepersoner fortsätter bevaka och sprida information om utlysningar av stöd
som är möjliga att söka samt ge stöd och råd i nätverk och till föreningar man har
kontakt med.
Om ytterligare ekonomiska stödåtgärder ska genomföras måste omprioriteringar i
budget göras.
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