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Nr 39 

Protokolljustering  

Dagens mötesprotokoll justeras tisdagen den 22 juni. 

 

Nr 40  

Kreativa barn/KreativaKids. 

KUD 2018/217  

Projektledare Lina Antman sammanfattade vårens arbete i projektet och presenterade 

fortsatt vision för en satsning på barn och kultur, enligt bilaga 1. Kulturdelegationen 

antecknar sig visionen för kännedom och emotser slutrapporten.  

  

Nr 41 

T.v.å från den 20.5.2021 

Fördelning av landskapets kultur- och 

arbetsstipendier 2021, samt stipendier för 

utgiven litteratur 2020.  

KUD 2021/295 

297 Kud 

Arbetsgruppen Skarabés ansökan om kulturstipendium under solidariskt ansvar avslås. 

Konstnämnden har hörts i ärendet.  

 

Nr 42  

T.v.å från den 20.5.2021 

Tillsättande av litteraturnämnd. 

KUD 2021/337 

298 Kud 
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Beslöts att utse litteraturnämnden för perioden 31.7.2021-31.12.2023 enligt följande:  

 

- Gustaf Widén, ordförande  

- Annica Andersson   

- Eva Johansson 

 

Ytterligare en medlem utses i ett senare skede.  

Till nämndens uppgift hör att nominera mottagare till Nordiska rådets litteraturpris samt 

Nordiska rådets barn-och ungdomslitteraturpris. Ytterligare fungerar nämnden som 

delegationens sakkunnigorgan när det gäller bl.a. ansökningar inom litteratur.  

Nämnden utser vice ordförande inom sig och som föredragande fungerar någon av 

kulturbyråns tjänstemän.  

Arvoden fastställs till 150 per möte till ordförande och 100 euro per möte till medlem. 

Nämnden arbetar i övrigt enligt landskapets kommittéreglemente (BM 51010).  

 

Nr 43  

Kulturpris 2021 och 2022. 

KUD 2021/335 

Beslöts att kulturbyrån utformar förslag till riktlinjer till jubileumskulturpriser 2022 enligt 

kulturdelegationens diskussion.  

 

Nr 44 

Budget 2022. 

KUD 2021/336  

Landskapsregeringens allmänna anvisningar för uppgörande av budgetförslag för år 2022 

samt för hanteringen av inbesparingsåtgärderna för åren 2023 och 2024 antecknades för 

kännedom.  

 

Beslöts att föreslå följande prioriteringar i budgeten för år 2022; 

 

BM 51600, Penningautomatmedel 

 

Verksamhetskostnad  

- Inköp av Sebastian Johans bok Broarna att delas ut till samtliga 9:or på Åland i 

samband med självstyrelsens jubileum 2022, enligt litteraturnämndens förslag. Total 

kostnad ca 2 700 euro.  

 

Överföringar  

- Specialpriser med anledning av jubileumsåret. Totalt 30 000 euro.  

- Nuvarande stipendienivå på arbetsstipendium höjs från 1 700 euro/månad till 1 980 

euro/månad för att motsvara rikets nivå. 

- system för ärendehantering samt inhämtande av sakkunnignämndernas utlåtande. 

(att nämnas under målsättningar) 

- Restaurerings- och renoveringsbidrag för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  

- Satsning på läsfrämjande, understöd att sökas av enskilda kommuner. 

- Kultur på beställning/skola, omsorg. 
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BM 51010 Ålands kulturdelegation 

 

Utgifter För Ålands kulturdelegation föreslås ett anslag om 50 000 euro inkluderande 

möten, studieresor och annonsering. Kostnader för musiknämnden och litteraturnämnden 

är inkluderade liksom inköp av litteratur och musik för nominering av nordiska priser. 

I summan ingår köp av sekreterartjänster samt köp av residenstjänster. 

 

Kulturdelegationens prioriteringar beaktas i kulturbyråns fortsatta budgetberedning.  

 

Nr 45 

Ansökan om resestipendium. 

Dnr Se bilaga 

299-302 Kud  

Beslöts fördela resestipendier enligt bilaga 2.  

 

Nr 46  

Beslut om att annonsera Åland 100 

medel att sökas den 15 september. 

KUD 2021/127 

Beslöts att utannonsera stöd för Åland 100 projekt att sökas den senast den 15 

september. Riktlinjerna uppdateras med en skrivning om att särskilt projekt med 

målgruppen barn prioriteras.   

 

Nr 47 

Stiftelsen Gerlesborgsskolan förfrågan 

om samarbete. 

KUD 2021/344 

303 Kud  

Kulturdelegationen välkomnar Stiftelsen Gerlesborgsskolan intresseförfrågan och ser en 

stor utvecklingspotential när det gäller residensverksamheten som för närvarande 

administreras av kulturdelegationen men som på sikt kan finna annan huvudman.  

 

Beslöts att ett informellt samarbete kan inledas om medel för residenstjänster anslås i 

budgeten 2022. Kulturdelegationen avvaktar ett närmare formellt samarbete i väntan på 

att det kulturpolitiska programmet ska ange i vilken riktning residensverksamheten ska 

utvecklas. 

 

Nr 48 

Övrigt. 

KUD 2021/127 

304Kud  

- Föreningen Albanus begäran om omdisponering av beviljats stöd för deltagande i Tall 

ships race godkänns.   

- Uppdaterad projektbeskrivning Åland 100 jazzorkester.  

- Kjell Ekström inbjuds till delegationens nästa möte för att informera om problem 

gällande nya momsregler vid transport av konstverk för utställningar i Sverige.  
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Nr 49 

Nästa möte. 

 Kulturdelegationens nästa möte hålls den 19 augusti kl. 15.30. Därefter möte på Lappo.  

___________________________________________________ 

 


