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Återrapportering av medel Kultur och social hållbarhet
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.

Sammanfattning
Driftnämnden Kultur och skola har i beslut om inriktning för 2017 års
kulturverksamhet angivit att förvaltningen ska arbeta med att utveckla kultur för ett
socialt hållbart samhälle. I budget för 2017 har därför inom ramen för kulturutveckling
500 tKr avsatts för Kultur för social hållbarhet.
Nämnden beslutade 2017-08-31 att uppdra åt förvaltningschefen att planera och
genomföra kultur som gör det lättare för fler invånare att ta del av och utöva kultur
och återrapportera genomförd verksamhet och uppnådda resultat i samband med
årsuppföljning 2017 samt som plan för åren 2018-2020.

Redovisning av medel 2017
Utifrån de utvecklingsområden som prioriterats 2017 har avsatta medel fördelats
enligt följande:








Kultur utanför städerna
o ACCESS 2
Kultur för inkluderande möten
Kultur för personer med annat modersmål än svenska
o Hemland – en föreställning om flykt och ankomst
Kultur för personer med psykisk ohälsa
o Konsten att överleva med diagnoser
Kultur för personer med funktionsnedsättning
o Funkislotsen – Kunskap Tur & retur
Kultur för äldre
o Radiominnen samt seminarium om kultur och hälsa
Dans för ökat välbefinnande och bättre hälsa
o Utvecklingstjänst Kultur i Halland

Härutöver har medel beviljats för filmen Från Andersberg till Angered
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Betydligt fler insatser har genomförts inom området, vilket framgår av
årsredovisningen.

Översiktlig plan 2018-2020
Fokus på kultur och social hållbarhet har stärkts och är närvarande i stora delar av
förvaltningens egen verksamhet, i samarbeten och överenskommelser med andra
aktörer, i bedömningen av projekt med mera. Det bedöms därför inte relevant att
upprätta en särskild plan för Kultur och social hållbarhet. I stället har området
integrerats i redan beslutad verksamhetsplan.
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