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Driftnämnden Kultur och Skola

Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga
Förslag till beslut
Driftnämnd Kultur och skola beslutar att
- fastställa riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga från och med
halvårsskiftet 2018
- från och med halvårsskiftet 2018 fördela medel till Teater Halland, Hallands
konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum med syfte att de ska
tillgängliggöra sin verksamhet för barn och unga utanför värdkommunen. Därutöver
avsätts en sökbar pott för andra verksamheter.

Sammanfattning
”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
Med utgångspunkt i kulturplanen har nuvarande riktlinjer för subventionerad kultur
samt resestöd utvärderats och ett nytt förslag har tagits fram. Den största skillnaden
jämfört med nuvarande riktlinjer är att resestödet inte längre är en del av riktlinjerna.
Istället föreslås de tre regionala institutionerna Teater Halland, Hallands
konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum få riktade anslag med syfte att
tillgängliggöra sin verksamhet för barn och unga utanför värdkommunen. Ett visst
belopp reserveras för andra verksamheter när de genomför riktade satsningar mot
barn och unga utanför egna kommunen.
Riktlinjerna 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.

Resestöd
Enligt Hallands kulturplan 2017-2020 är en ”viktig förutsättning för att barn och unga
ska kunna ta del av kultur … att de kan ta sig till de platser där kultur finns. Region
Halland bör därför utveckla former för stöd till resor mellan kommunerna.”
2009 startade projektet med Kultur i Hallands resestöd. Skolor kunde rekvirera 80
kr/elev när de reste till ett kulturbesöksmål utanför den egna kommunen, obegränsat
antal gånger. Målet var – och är fortfarande – att eleverna skulle få upptäcka kulturen
i ”hela Halland”, inte enbart i närområdet. Av den anledningen blir det alltså olika
besöksmål för de olika kommunerna, då resestödet enbart täcker resor till utvalda
besöksmål utanför den egna kommunen. En väsentlig grundregel har hela tiden varit
att besöket ska inkludera ett pedagogiskt program, för att säkerställa att eleverna får
mesta möjliga pedagogiska upplevelse. De pedagogiska programmen bekostas av
skolan – resestödet avser enbart själva resan.
2010 ändrades resestödet till 50 kr/resenär (barn/elev + pedagog) och nya
besöksmål tillkom allteftersom. Åldersgruppen som omfattas av resestödet är 3 – 19
år. Olika administrativa alternativ har provats under åren. Skolorna sökte själva en
period, vilket de tyckte det tog för mycket tid i förhållande till ekonomisk utdelning.
Besöksmålen själva tog över administrationen 2013 för att både resa och aktivitet
skulle hanteras på samma ställe. I utvärderingen av resestödet gjord 2015-2016
framgår vid förfrågan att besöksmålen upplever administrationen och hanteringen av
resestödet som tidskrävande och krångligt.
Teater Halland har valt att inkludera subventionen i ett attraktiv helhetspris för
kunden, i det här fallet skolan, som därmed upplever en enkel tydlig bokningsbar
prisbild att ta ekonomisk ställning till. Denna institution har en mycket större vana av
att aktivt sälja sin verksamhet till hela regionen än andra som arbetar med i
närområdet.
Så här har de sista fyra åren sett ut enligt redovisningssammanställning:
RESESTÖD
Besöksmål

2014

2015

2016

2017

Falkenberg museum
Hallands konstmuseum
Naturum Getterön, Länsstyrelsen
Teater Halland
Tjolöholm
Världsarvet Grimeton
Hallands Kulturhistoriska
Museum
Äskhults by
Rum för Dans
Teater Albatross
Teckningsmuseet

0
0
0
88 165
30 000
0

0
15 000
0
175 300
0
0

20 000
15 000
0
99 000
5 000
0

20 000
15 000
0
193 424

25 000
15 000
0
0
0

75 000
15 000
3 000
0
0

45 000
0
0
10 000
0

60 000

10 000
12 815

Totalt utnyttjat/år

158 165

283 300

194 000

311 239

Varför förändra?
De öronmärkta fördelningsmedel är och har varit 500 000kr per år. Ovanstående
utfall visar tydligt att något måste förändras när inte ens hälften av subventionerna
använts och att tre besöksmål valt att inte använda sig av möjliga subventionen vid
något tillfälle
Förslag
De tre regionala institutionerna Teater Halland, Hallands Konstmuseum och Halland
erhåller ett öronmärkt anslag med syfte att tillgängliggöra sin verksamhet för barn och
unga utanför värdkommunen. Därutöver reserveras en sökbar pott för andra
verksamheter när de genomför riktade insatser mot barn och unga i hela regionen.
Storleken på anslagen beslutas i varje års budget. Särskild redovisning av bidraget
ska ske senast den 1 november varje år.
Resestödet utvärderas årligen i samband med budget.

Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga
I arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna har samtal förts med samtliga kommuner.
Arbetssätt, organisation och ekonomiska förutsättningar varierar stort i kommunerna
vilket gör det till en utmaning att formulera riktlinjer som fungerar smidigt och leder till
måluppfyllelse.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
I Internbudget för 2018 tas hänsyn till detta beslut.
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Beslutet ska skickas till
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