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Driftnämnden Kultur och skola

Överenskommelser kulturutveckling
Förslag till beslut
Driftnämnd Kultur och skola beslutar att
- uppdra åt ordförande Lovisa Aldrin att, utifrån genomförda dialoger och
budgetbeslut, slutföra dialogerna och därefter teckna överenskommelser avseende
Tjolöholms slott, kulturarvsmiljöerna Varbergs fästning och Världsarvet Grimeton,
Rian Designmuseum, Mjellby konstmuseum, Teckningsmuseet i Laholm och
Bonadsmuseet, Regional arkivresurs, Isildurs Bane, Teater Albatross, Kulturverket,
Harp Art Lab, Västsvenska Turnerande Sommarteatern, Garnisonsmuseet,
Operation Opera, Konsthallen Hishult samt Konstliv Halland.samt med Riksteatern
Halland och tillsammans med Tillväxtutskottet med Hallands bildningsförbund

Sammanfattning
Med utgångspunkt i Hallands kulturplan 2017-2020 har nämndens arbetsutskott
genomfört dialoger med samtliga halländska kommuner, Hallands bildningsförbund
och Riksteatern Halland kring överenskommelser, där anslag från Region Halland
kopplas till kulturutvecklingsinsatser. Dialog med Stiftelsen Tjolöholms slott kommer
att genomföras den 15 december 2018.
Förvaltningen har genomfört dialoger med fria kulturaktörerna kring kulturutveckling
samt med Hallands kulturhistoriska museum avseende regional arkivresurs.

Bakgrund
Den regionala kulturutvecklingen genomförs i samverkan och samråd med
kommuner, civilsamhällets aktörer och professionella kulturaktörer – institutioner och
fria aktörer. Ett sätt att öka delaktigheten och ta tillvara många utförares bidrag till det
halländska kulturlivet är att teckna överenskommelser med externa aktörer som
bedöms ha en stabil och långsiktigt verksamhet av hög kvalitet.
Under 2017 har dialoger genomförts med samtliga parter i överenskommelserna.
Fokus i dessa är den kärnverksamhet som Region Halland önskar stödja med årligt
ekonomiskt anslag. Därutöver ska man förhålla sig till övergripande mål i Hallands
kulturplan 2017-2020.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Finansiering beslutas årligen av driftnämnd Kultur och skola. Anslag 2018 framgår av
nämndens beslut 2017-12-14.
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Bilaga:
Förslag till överenskommelser:
Tjolöholms slott
Kulturarvsmiljöerna Varbergs fästning och Världsarvet Grimeton radiostation
Rian Designmuseum
Mjellby konstmuseum
Bonadsmuseet
Teckningsmuseet
Harp Art Lab
Konstliv Halland
Hallands Spelmansförbund
Isildurs Bane
Garnisons- och Luftvärnsmuseet
Kulturverket
Hallands Bildningsförbund
Riksteatern Halland
Regional resurs enskild arkivverksamhet
Operation Opera
Västsvenska Turnerande Sommarteatern
Konsthallen Hishult
Teater Albatross
Beslutet ska skickas till
Samtliga parter i överenskommelserna

