FÖRSLAG

Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn
och unga
”Alla barn och unga i Halland ska ha tillgång till ett rikt kulturliv, med möjlighet till
upplevelser och eget skapande. Kultur ska vara en självklar del av deras
vardag i såväl skola som på fritiden – oavsett var de bor eller vem de är.
Utgångspunkten för arbetet med barn och unga är FN:s barnkonvention.
Att ge barn och unga tillgång till kultur är ett prioriterat område för samverkan mellan
Region Halland och kommunerna.” Hallands Kulturplan 2017-2020
Dessa riktlinjer syftar till att öka tillgängligheten till ett kulturutbud med hög
konstnärlig kvalitet för barn och unga samt att tydliggöra roll- och
ansvarsfördelningen mellan regional och kommunal nivå.

Regionalt subventionerade kulturprogram










Kulturprogrammen ska uppfylla kravet på kvalitet. I begreppet ingår både
konstnärlig professionalitet och lämplighet.
Urvalet ska vara varierat både gällande innehåll, genrer och medverkande
kulturskapare.
Programutbudet formas i samverkan med kommunerna genom en
referensgrupp med representanter från samtliga kommuner. Gruppen ges
stort inflytande över vilka program som ska subventioneras.
Kultur i Halland fastställer det slutgiltiga urvalet.
Subventionen är max 50 % av totalpriset exkl. moms (gage resor, boende,
teknik och traktamenten räknas in i totalpriset).
Minst tre sammanhängande bokningar i Halland krävs för att subvention ska
utgå
Subventionsmedel kan inte användas om programmen finansieras med
skapande skola-medel.
En förutsättning för att erhålla subvention är att producenten erhåller kommunalt,
regionalt eller statligt stöd. Undantag för denna regel beslutas av Kultur i Halland.

Målgrupp
De subventionerade programmen riktar sig till barn och unga 2-18 år.
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Kultur i Halland
Ansvarar för:
 Att vara sammankallande för samordnarträffar och referensgrupp för
kulturprogram.
 Att presentera kulturprogrammen digitalt
 Att ta fram ett enhetspris för Halland
 Att administrerar regionala subventioner och statistik
 Att omvärldsbevaka nationellt och internationellt
 Att arbeta utvecklande med Skapande skola området

Kommunen ansvarar för:






Att ha en fastställd kulturplan för barn och unga.
Att ha en kommunal samordningsfunktion som ansvarar för att fördela den
reserverade subventionssumman så rättvist som möjligt där även friskolor och
ideella arrangörer beaktas.
Att ha ekonomisk motprestation med 50 % av totalpriset exkl. moms (gage
resor, boende, teknik och traktamenten räknas in i totalpriset).



Att samordnaren ansvarar för bokning, kontraktskrivning, kontakt med
producent, lokalen, återrapporterar publikstatistik samt rekvirerar och
redovisar subventioner till Kultur i Halland.
Att medverka på de regionala nätverksträffar eller skicka ersättare



Att ansvara för genomförandet av programmet

Referensgrupp
En referensgrupp bestående av kommunala samordnare från kultur- och
utbildningsförvaltningar och regionala utvecklare tar årligen fram ett kulturutbud som
omfattas av Kultur i Hallands programsubventioner. Kultur i Halland ser positivt på
elev/delaktighetsinflytande via kommunerna.
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Fördelningsprinciper gällande regionala subventionsmedel




Folkbokförda barn enligt SCB 2-18 år i varje kommun, används som
beräkningsgrund för en proportionell fördelning av regionala
subventionsmedel
Subventionsmedel som innan 1/10 ej tagits i anspråk av en kommun, kan
tilldelas annan kommun.

Direkta subventioner
Vid köp av Teater Hallands och Teater Albatross föreställningar betalar man angivet,
redan subventionerat, pris samt bokar direkt via respektive teater.

Övriga regionala insatser i dialog med kommunerna










Verkar för att öka kunskapen om kulturens betydelse för barn och unga.
Arbetar för att utveckla kulturprogram.
Utvecklar och upprätthåller löpande information och utbyte med kommunerna.
Utveckla formerna för samverkan och dialog
Samverkar med kommunerna runt utbildningstillfällen.
Samverkar med Högskolan i Halmstad, Centrum för barnkulturforskning m.fl.
Omvärldsbevakning och medverkar i nationella nätverk kring barn och unga.
Samordnar Skapande skola nätverk. Informationsspridning kring
kulturprogram och konstnärer.
Främjar och erbjuder kompetensutveckling för olika yrkesgrupper som arbetar
med barn och unga.

Finansiering
Kultur i Halland avsätter årligen medel, som ska användas till subventionering av
kulturprogram samt övriga regionala insatser. Anslaget fastställs i samband med
Region Hallands årliga budget och verksamhetsplan. Vid förändring av
förutsättningarna ska dessa meddelas i god tid.

Uppföljning och utvärdering
Kultur i Halland sammanställer senast den 15 januari varje år de insatser som gjorts
för att genomföra insatserna samt utfallet kommunvis. Med denna redovisning som
underlag följer Region Halland i dialog med kultursamordnarnätverket upp och
utvärderar årets verksamhet.
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