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Riktlinjer för regionalt kulturstöd - arbetsstipendier
Driftnämnden Kultur och skola beslöt vid sammanträdet 2015-05-07, § 41, att anta
riktlinjer för regionalt kulturstöd att gälla från 2016. Nämndens bedömning var att
Hallands kulturplan är ändamålsenlig och fungerande utgångspunkt för kulturstödet.
Stödet fördelas i följande former
- Stöd till kulturutveckling (projekt)
- Stöd till litteratur av halländskt intresse
- Stöd till film och rörlig bild
- Expresstöd
- Kulturpris
- Kulturstipendier och arbetsstipendier
År 2016 har anslag fördelats ur samtliga stödformer utom kulturstipendier
(arbetsstipendier). Bakgrunden är att kriterierna och rutinerna för stipendierna
behöver preciseras.

Förutsättningar enligt DNKS beslut
Utvecklingsmål för stipendierna är att professionella kulturskapare ska ha möjlighet
att bo och verka i Halland. De ska möjliggöra för en konstnär att under en viss tid
ägna sig åt konstnärligt arbete.
Kulturstipendier ska delas ut till enskilda personer som är bosatta och verksamma i
Halland. Det ska delas ut till yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden,
dock inte till personer under grundutbildning och inte heller till amatörer.
Högst 50 000 kronor fördelas per stipendium 2017.
Utlysning 1 gång per år.
Bereds av en arbetsgrupp inom Kultur i Halland, alternativt extern jury med
sakkunniga.
Beslutas av Driftnämnden Kultur och skola.
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Förslag till preciseringar av kriterier och rutiner
Vad är syftet med stipendiet?
1. Stipendiet är ett allmänt stöd för fördjupad konstnärlig yrkesverksamhet.
Stipendiet ska göra det möjligt för konstnärer att koncentrera sig på och
utveckla sitt konstnärliga arbete.
2. Stipendiet ska främja konstnärlig utveckling och arbetsmöjligheter. Det kan
avse:
 arbete (arbets- och levnadsomkostnader under en begränsad
arbetsperiod, arbetslokaler eller inköp i utrustning och material)
 fortbildning (vidareutveckling inom verksamhetsområdet)
 resa som en del i det konstnärliga arbetet och/eller för att skapa
internationella kontakter och utbyten.
3. Stipendiet avser inte konstnärlig grundutbildning vid t.ex. konstnärlig högskola.
Inte heller räknas utbildning på masternivå.
Vilket är grundkriteriet?
Grundkriteriet är konstnärlig kvalitet, yrkesverksamhet och ekonomiskt behov.
Så långt som möjligt eftersträvas mångfald och spridning av stipendiet inom olika
konstformer, etnicitet, ålder, kön och geografisk del av Halland.
Vem kan söka?
1. Stipendiet är individuellt. Det avser yrkesverksamma konstnärer inom bild,
form, dans, film, musik, litteratur, slöjd och konsthantverk och teater –
regissörer, översättare, konsthantverkare, serietecknare, ljudkonstnärer,
performanceartister och många fler.
2. Enskild frilansande konstnär utan tillsvidare anställning (alternativt att den
sökande är tjänstledig), stadigvarande bosatt/folkbokförd i Halland och/eller
med huvudsaklig konstnärlig verksamhet i Halland.
3. Stipendiet kan endast erhållas för ett år i rad. Ett intervall på minst ett år innan
det kan sökas igen.
När kan stipendiet sökas?
1. Stipendierna utannonseras en gång om året.
2. Första ansökningsdagen är i 1 februari och ansökningsperioden är en månad,
fram till 1 mars.
3. Stipendierna och bidragen delas ut en gång om året i maj/juni.
4. Ansökningstid meddelas på www.regionhalland.se/kultur
5. Ansökningar som inkommer utanför ansökningsperioden kommer inte att
behandlas
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Hur söker man och vad ska ansökan innehålla?
1. Ansökan görs via Region Hallands webbplats, med den ansökningsblankett som finns
där (eller på annat sätt som anges på webbplatsen).
2. Detta skall bifogas till ansökan:
Personbevis, där det framgår var man är född, och var man bor.
Meritförteckning och arbetsprover. Anställningsförhållanden.
Får en ansökan kompletteras efter sista ansökningsdagen?
Kultur i Halland tillåter att man kompletterar sin ansökan inom närmsta veckan efter
sista ansökningsdag om detta meddelas innan. Dock måste rätt ansökningsblankett
vara inlämnad i tid.
Hur skickas ansökan in?
Kultur i Halland tar emot ansökan per post, förutsatt att ansökan inkommer i tid.
Ansökningar godtas med poststämpel sista ansökningsdagen, även om de
ankommer efter detta datum. Ansökningar kan även skickas digitalt till Region
Hallands adress regionen@regionhalland.se.
Efter sista ansökningsdagen avvisas alla ansökningar som inte är diarieförda eller
poststämplade denna dag. Mottagandet av ansökningar bekräftas.
Hur fördelas stipendierna/bidragen?
Ansökningarna behandlas av utsedda sakkunniga handläggare, som ger
utlåtande/bedömning till en särskilt utsedd arbetsgrupp under ledning av
förvaltningschefen för Kultur och skola. Arbetsgruppen tar fram förslag till
stipendiater. Efter föredragning av förvaltningschefen lämnar arbetsutskottet för
Driftnämnden för Kultur och skola (DNKS) förslag till DNKS som därefter beslutar om
vilka som beviljas stipendierna.
Region Halland har policy för jäv. Man ska avstå från att delta i handläggning av ett
ärende om någon närstående är sökande, om man är vän eller ovän med någon part,
ekonomiskt beroende av beslutets utgång eller om det kan misstänkas att det inte
kan göras en opartisk bedömning av annan anledning. I det fall någon anmält jäv och
inte deltagit i behandlingen av ansökan, anges detta i handläggningen.
Hur meddelas stipendiaterna?
Då stipendiaterna utsetts meddelas dessa per telefon eller skriftligen. Övriga får
besked skriftligen.
Hur mycket pengar kan man få?
Tre/fyra stipendier om högst 50 000 kronor delas ut 2017. Beloppen kan variera
mellan olika mottagare.
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När utbetalas stipendiet om ansökan beviljats?
Kulturstipendierna/arbetsstipendierna delas ut vid en ceremoni på DNKS
sammanträde i maj/juni.
Stipendiet betalas ut till konstnären personligen. De som beviljats stipendium ska
meddela sitt kontonummer efter att de fått besked och därefter utbetalas beloppet i anknytning
till utdelningen.
Redovisning
För arbetsstipendier krävs ingen skriftlig redovisning. Vi vill dock att någon form av
återkoppling sker.
Kan den sökande få tillbaka material som skickats in?
Bilagor till alla ansökningar återsänds endast efter särskild begäran.
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