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Nr 103 

Kulturdelegationens handlingsplan 2021. 

KUD 2020/392 

Beslöts om kulturdelegationens handlingsplan enligt följande: 

 

År 2021 kommer till stor del att präglas av uppmärksammandet av 

Ålands självstyrelses 100-årsjubileum.  

 

I samband med jubileumsåret kommer särskilda medel att lediganslås för 

aktörer som vill fira och uppmärksamma jubileet. Kulturdelegationen 

fördelar medlen efter ansökans inlämnande som sker mitten på februari.  

 

Ålands kulturdelegation och litteraturnämnden har initierat en 

skrivartävling under jubileumsåret med en förhoppning om att den ska 

kunna bli återkommande. Skrivartävlingens vinnare och utdelning av 

priser sker 2022. 

 

Kulturdelegationens utvärdering av coronastöden 2020 ligger till grund 

för eventuella motsvarande insatser under år 2021.  

 

Arbetet med ett nytt kulturpolitiskt program har inletts och 

kulturdelegationen arrangerar ett kulturpolitiskt seminarium för 

kulturarbetare, föreningar och en intresserad allmänhet när arbetet 

kommit lite längre. För skrivandet av programmet anlitar 

landskapsregeringen en extern skrivare.  

 

Kulturdelegationens status och mandat behöver tydliggöras. Arbetet har 

initierats och ett underlag är sedan tidigare överlämnat till lagbered-

ningen och ska följas upp.  

 

Kulturdelegationens projekt Kreativa barn under ledning av en 

deltidsanställd projektledare går in på sitt sista och avslutande år. En 

rapport innehållande modeller för hur man kan främja barn och ungas 

tillgång till kultur presenteras delegationen i slutet av året.  
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Iordningställandet av en ny gästbostad i Eckerö Post- och tullhus 

södra flygel pågår och ska enligt överenskommelse vara färdigställt i maj 

2021. Under våren möbleras lägenheten.   

 

Kulturdelegationens ansökningsblanketter har tidigare uppdaterats och 

kopplats till e-identifikation. Nu är det aktuellt att på motsvarande sätt 

uppdatera redovisningsblanketter tillika som en genomgång av 

delegationens uppföljningssystem.   

 

Kulturdelegationen företar studiebesök till Källskär och till Lappo 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-. 

 

Utdragets riktighet bestyrker: Mariehamn, landskapsregeringen, den 18 januari 2021 

 

 

 

 

Monica Lindqvist 

Kanslihandläggare 
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