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ÅLANDS KULTURDELEGATION  

HANDLINGSPLAN FÖR 2023 

 

Ålands kulturdelegation är en myndighet underställd landskapsregeringen. Kulturdelegationens uppgift är att 

stöda och utveckla åländskt kulturliv, bland annat genom att fördela verksamhets- och projektstöd samt 

stipendier ur penningautomatmedel. Kulturdelegationens verksamhetsområde utgörs av kultursektorn så 

som den beskrivs i gällande kulturpolitiska program  

- Konstarterna  

- Kulturarvet  

- Mediekultur så som film och digital kultur  

- Bildningssträvandena 

Undantag utgör bibliotekssektorn och landskapsregeringens egen kulturarvsförvaltning. Beträffande 

bildningsområdet delar kulturdelegationen ansvaret med utbildnings- och kulturavdelningens 

utbildningsbyrå så, att utbildningsbyrån ansvarar för bildningsarbete gällande skolorna inom 

bildningssektorn medan kulturdelegationen ansvarar för övrigt bildningsarbete.  

 

Landskapsregeringen kan genom särskilda beslut ålägga kulturdelegationen att hantera även övriga ärenden 

med anknytning till kulturlivet. 

 

Ålands kulturdelegations verksamhet ingår i utbildnings- och kulturavdelningens budgetanslag för Ålands 

kulturdelegation (BM 51010). Under verksamhetsåret budgeteras 42.000 euro för kulturdelegationens 

verksamhet. Anslaget avser täckande av möteskostnader inklusive arvoden, studieresor och annonsering. 

Kostnader för musik- och litteraturnämnden är inkluderade liksom inköp av litteratur och musik för 

nominering av nordiska priser. I anslaget ingår även köp av sekreterartjänster samt köp av 

residensverksamhet vid Källskär och Eckerö post- och tullhus. 

 

Mål för 2023: 

 

•  Fortsatt arbete med det kulturpolitiska programmet 

Landskapsregeringens avser att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program. Programmet kommer 

att omfatta områdena kulturarv, allmän kultur samt kreativa näringar. Kulturdelegationen väljer 

inom sig en representant/-er att delta i framställningen av ett nytt kulturpolitiskt program. 

 

• Stöd och riktlinjer  

Behovet av ett smidigare ärendehanteringssystem för att effektivisera beredningen och 

verkställigheten av stödansökningar kvarstår. Frågan har lyfts i handläggargruppen för PAF-

ansökningar som arbetar vidare med en gemensam lösning. 

 

Kulturdelegationens satsning på kultur för barn och unga verkställs genom ett aktuellt avtal 

med Nordens Institut. Verksamheten inleds 2023.  

 

Nytt stödprogram; Delegationen utformar riktlinjer för stöd till kultur i skolan att sökas av 

kommunerna. I budgetförslaget för år 2023 finns medel upptagna för att stimulera barn och 



 

 

  

unga att prova på olika former av kultur- och konstaktiviteter. Stödet kan sökas av 

kommunerna och gäller grundskolan och förskolan.    

 

Nytt stödprogram; Delegationen utformar, i samarbete med kulturmiljöenheten, riktlinjer för 

investeringsstöd till kulturhistoriskt värdefulla byggnader.   

 

En allmän genomgång av aktuella riktlinjer för verksamhetsstöd, kultur- och arbetsstipendier 

samt projektstöd görs under året.  

 

• Gästbostadsverksamheten 

Riktlinjer för utökade stipendievistelser för lokala kulturarbetare under vinterhalvåret i Eckerö 

Post- och tullhus utarbetas. Till gästbostaden i Eckerö Post- och tullhus knyts fortsättningsvis 

en värd för gästande stipendiater.  

 

• Övrigt  

I enlighet tidigare ordnade seminarier inom kulturområdena musik och litteratur, ordnas ett 

seminarium kring bildkonst.  

 

Delegationen utreder möjligheten till en fortsättning på skrivartävlingen som ordnades i 

kulturdelegationens regi under år 2021-22 med anledning av firandet av Åland 100.  

 

År 2023 är det valår och med anledning av det arrangerar kulturdelegationen en kulturpolitisk 

diskussion. 

 

På basis av en utvärdering av årets kulturgala beslutar kulturdelegationen om en Kulturgala 

2024.  

 

Delegationen sammanfattar sina erfarenheter från mandatperioden 2020-2023 i ett 

”testamente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


