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Ärende

Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för år 2018 inom
ramen for kultursamverkansmodellen
Sökande

Region Halland, org. nr. 232100-0115, Box 517, 301 80 Halmstad
Kulturrådets beslut

Statens kulturråd beviljar Region Halland bidrag om 29 060 000 kronor att fördelas i

enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regionalkulturverksamhet.
Bidraget ska även användas iBr kvalitetsforstärkande insatser inom
scenkonstområdet. Landstinget ska fördela dessa medel till verksamheter som

främjar utveckling, förnyelse ochkompetensutveckling inom scenkonstområdet.
Kulturrådets villkor for mottagandet av bidraget framgår av bilaga l. Bidraget
betalas ut kvartalsvis.
Ansökan

Region Hallandinkom den l november 2017 med ett äskandeom statlig
medfinansieringav Hallandskulturplan avseende år2018. Regionen avser under
2018 att fortsätta arbetet med de utvecklingsområden som angavs i den kultuqilan

som omfattarperioden 2017-2020och som antagits av regionfullmäktige.
Region Halland har i sin fi-amställan äskatsammanlagt 31 780 000 kronor för
förstärkning av den pågående utvecklingen av de regionala kulturinstitutionerna
inom kultursamverkansmodellen, fortsatt innovativutveckling av den kulturella
infrastrukturen och genomförande av prioriteringar i kulturplanen. Region Halland
bidrar till de regionala verksamheterna med en anslagsökning om totalt
4 100 000 kronor, inklusive pris- och löneomräkning i förhållande till föregående år.
Ärendets beredning
Ärendethar beretts inom Kulturrådet och med det samverkansråd som finns vid

myndighetenmed uppgift att samordna denationella kulturpolitiska intressenainom
ramen for kultursamverkansmodellen.

Samverkansrådet består av:

Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna (representerade av

Länsstyrelsen i Hallands län), Nämnden förhemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet,
Riksarkivet, Riksteatern, SvenskaFilminstitutet och Kulturrådet.
Samrådhar skett i samverkansrådetoch samtligaparter ställer sigbakomkansliets
beslutsforslag.
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Aktuella bestämmelser och krav på Kulturrådets verksamhet
Kulturrådet beslutar om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

med stöd av förordningen(2010:2012)om fördelningav vissastatsbidragtill
regionalkulturverksamhet (nedankallad förordningen)under anslag 1:6 ap.l i
Kulturrådetsregleringsbrev for budgetår2018. Ändamåletmedbidragetäratt bidra
till att de nationellakulturpolitiska målenuppnåssamt att ge ökademöjlighetertill
regionala prioriteringar och variationer.

I 5-8 §§ förordningenanges följande. En regional kulturplan skabeskrivade
prioriteringarsom landstingetvill görai frågaom regional kulturverksamhet som
avsesfå.statligt stöd, prioriteringarnas förhållandetill de nationellakultuqiolitiska
målensamt uppgifterom planerad statlig, kommunal och annanfinansieringav
verksamheterna.

Ett landsting får fördelavissastatsbidragtill regional kulturverksamhet om en
kulturplan har upprättats av landstinget och kulturplanen överensstämmer med
förordningen.

Den regionala kulturplanen ska utarbetas i samverkan med länets kommuner och
efter samrådmed länetsprofessionellakulturliv och det civila samhället.
Bidragsgivningenska främjaen god tillgångfor länetsinvånaretill:
l. professionell teater-, dans- ochmusikverksamhet,
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,

4. professionell bild- och formverksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet och

7. främjandeav hemslöjd.
Kulturrådetbeslutade den 17 maj 2017 (Sty 2017:3) att upp till tvåprocent av
anslageti desshelhet kan komma att omprioriteras införfördelningav 2018 års
statsbidrag till regional kulturverksamhet for att kunna möta satsningar som

långsiktigt verkar i enlighet med Kulturrådets styrelses prioriteringar. Vägledande for
prioriteringarna är en regional kulturverksamhet som ökartillgängligheten till och
skapar förutsättningarfor ökadkvalitet och förnyelsegenom att:
- ta tillvara och digitaliseringensoch teknikens möjligheter,
- utveckla den regionalainfrastrukturen, användanya arbetssättoch samverka samt
- ge utrymme till konst- och kulturområdenmed en svagregional struktur.
Vidarebeslutade Kulturrådetatt viktiga förutsättningarfor utveckling äratt de
regionala kulturverksamheterna ger goda iorutsättningar for kulturskapare och att de
samverkar med fria aktörer.
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Den2 oktober 2017 beslutadeKulturrådet(Sty 2017:5)att tillämpaen huvudprincip
for pris- och löneomräkning, men med prövning i varje enskilt fall. Under
förutsättningatt huvudmannens finansieringökari förhållandetill föregåendeårs
nivåkommer det statligabidrageträknasupp med pris- och löneomräkning.Om
huvudmannens insats liggerpåsammanivåsom föregåendeårförblirävendet
statligabidragetoförändrat.Vid en sänkningav huvudmannensekonomiska insats
åtföljsdenna av en sänkningav det statliga bidragetmed motsvarande andel.
Kulturrådet har infonnerat berörda landsting och regioner om detta.

Regeringenställerkrav påatt Kulturrådetska ha ettjämställdhets-,mångfalds-och
barn- och ungdomsperspektivi sinbidragsgivning.Kulturrådethar även ett särskilt
ansvar for funktionshinderfrågorinom kulturområdet och ska ocksåfrämjalika
rättigheteroch möjligheteroavsett sexuell läggning,könsidentitetoch könsuttryck.
Detta framgår av förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd. Det
ärdärförviktigt att dessa olika aspekter ingår som en del i bedömningen av de olika
ansökningarna.

Av Kulturrådetsregleringsbrevfor budgetåret2018 framgåratt Kulturrådetsärskilt
skauppmärksammalandstingensarbete föratt främjade nationellaminoriteternas
och i synnerhet romers kultur och kulturarv i sin bedömningoch uppföljningav
regionala kultuqilaner.
Kulturrådets bedömning

Kulturrådetbedömeratt Region Hallandsregionalakulturplan uppfyller kraven på
vad en sådan plan ska innehålla.
Kulturrådet konstaterar vidare att kulturplanen har tagits fram i samverkan med
kommunerna i länet och efter samråd med länets professionella kulturliv och det
civila samhället. Verksamhetsområden som finns angivna i 8 § förordningen finns

ocksåbeskrivnai kulturplanen och Kulturrådetanseratt regionensbidragsgivning
kommer att främjaen god tillgångförlänetsinvånaretill dessaverksamhetsområden.
I budgetpropositionen for år 2018 har regeringen aviserat en förstärkning av
budgeten under perioden 2018-2020 i syfte att ökautbudet och tillgängligheten till
biblioteksverksamheten i hela landet. Av denna satsning avsätts 25 000 000 kronor

till kultursamverkansmodellen. I enlighetmed regeringens ambition att öka
tillgångentill biblioteksverksamheteni hela landet tillförs Region Halland
950 000kronor. Vid dennafördelninghar Kulturrådettagit hänsyntill antal
kommuner i varje län, antal invånareoch länets yta.
Mot bakgrund av tillgängliga medel och med hänsyn tagen till ändamålenmed
bidragetsamt deprinciper och prioriteringarsom harredovisats ovanbedömer
Kulturrådetatt Region Hallandbörbeviljas bidragmed 29 060 000kronor, som
Region Halland enligt förordningen ska fördelatill verksamheter som också får
bidragfrånlandsting, kommun eller annanhuvudman. Förmedel som regionen
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avsätterförkvalitetsförstärkandeinsatserinom scenkonstområdetgällersärskilda
villkor, se bilaga l.

Region Halland ska ansvara for att statsbidrag endast fördelas till verksamheter som

uppfyller delmåleni arbetetmed förverkligandetav funktionshinderpolitikens mål,
se bilaga l.

Handläggningen av ärendet
Detta beslut har fattats av Kulturrådet styrelse genom ordförande Ulrika Stuart

Hamilton och ledamöterna: Kjell Englund, Malena Emman, Ans Fioretos, Ann-Sofie
Köping Olsson, Måns Wrange och generaldirektören Staffan Forssell. Ärendet

föredrogs förstyrelsen avhandläggarenJelenaJesicochkoordinatom ErikÅström.

I beredningen av ärendethar verksamhetsstrategen Signe Westin, enhetscheferna
Magnus Boström, Lotta Brilioth Biömstad och Bongi MacDennott samt

handläggamaMargareta Brilioth, NardinCrisbi, JennyLöfströmEllverson, Magnus
Lemark, Maria Lewenhaupt, Elin Rosenström, Julia Sundberg, Jerk Sörenson, Anna

Liven West, Andreas Åbergoch Maria Åhgrendeltagit.

PåKulturrådets vägnar

Ulrika Stuart Hamilton

Erik Åström

KULTURRÅDET
Box 27215, 102 53 Stockholm
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Bilaga 1; Villkor för bidrag från Kulturrådet
1 Bidragsmottagarens åtaganden
Om innehålleti verksamheten förändrasväsentligtjämförtmed ansökanmåste
bidragsmottagaren meddela Kulturrådet så snart som möjligt.
1. 1 Särskilda villkor

Närbidragsmottagarenharfattat beslut om preliminärfördelningav de statliga
verksamhetsmedlen ska beslutet snarast, dock senast den 30 mars 2018, skickas in

till Kulturrådet. Av beslutet ska framgå vilka organisationer som erhållit statsbidrag

samthurmycket varje organisationerhållit. Ävendenregionala finansieringenfor
dessa organisationer ska meddelas till Kulturrådet vid samma tillfälle.
Bidraget ska även användas for kvalitetsförstärkande insatser inom
scenkonstområdet. Regionen ska fördela dessa medel till verksamheter som främjar

utveckling, förnyelseochkompetensutveckling inom scenkonstområdet. Medlen ska
i första hand fördelas till de institutioner som till och med den 31 december 2014 var

förtecknade i bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstqiension och
tjänstegrupplivförsäkring for vissa arbetstagare med icke-statlig anställning.

Bidragsmottagaren ska senast den 30 mars 2018 rapportera till Kulturrådet hur medel
för kvalitetsforstärkande insatser inom scenkonstområdet har fördelats.

1.2 Återkrav

Om bidragsmottagareninte genomfor det som den åtagitsigkanKulturrådetbesluta
att kräva tillbaka hela eller delar av bidraget.

Bidragsmottagarenblir återbetalningsskyldigom
l. mottagaren lämnat oriktiga uppgifter eller pånågot annat sätt förorsakar att
bidraget har beviljats felaktigt eller med for högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagarenbordehainsett detta,

3. bidragethelt eller delvis inte harutnyttjats eller om det inte använtsfor det
ändamålsom lågtill gnmd for att bidragetbeviljades,
4. mottagaren inte lämnar in en korrekt redovisning, i enlighet med informationen i
avsnitt l. 6 nedan,

5. eller i övrigt inte följt villkoren förbidraget.
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1.3 Budget

Om Kulturrådet har godkänt en specifik budget som grund för bidraget så ska den
budgeten följas.
1.4 Att följa gällande rätt

Bidragsmottagaren ansvarar för att projektet eller verksamheten bedrivs i enlighet
med gällandesvensk lagstiftning.
1. 5 Att tillhandahålla information

Bidragsmottagaren är skyldig att ge Kulturrådet information och svara på de frågor
som Kulturrådet ställer i samband med uppföljning av ett projekt eller en verksamhet
Det gäller bådeunder och efter avslutat bidragsperiod.
1. 6 Rätt att besöka verksamheten

Kulturrådetharrätt att besökaverksamhet eller projekt som finansieratsmed medel
från Kulturrådet.

1.7 Redovisning

Bidragsmottagaren ska lämna redovisningen av verksamheten på avsett sätt och den
ska innehållade uppgifter som efterfrågasav Kulturrådet.
Bidragsmottagaren ska senast den 17 maj 2019 redovisa till Kulturrådet hur det
statliga stödet använts samt på förfrågandelta i en separat uppgiftsinsamling i
enlighet med Kulturrådets riktlinjer i5r uppföljning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet (S 2018:1).

Bokslut, årsredovisningoch verksamhetsberättelserfor verksamheter som mottagit
statsbidrag2018 skabifogasredovisningen.

1.8 Återbetalningav outnyttjade medel
Bidragsmottagaren ska betala tillbaka eventuella outnyttjade medel till Kulturrådet.
Den ansvarige bidragshandläggaren på Kulturrådet ska informeras i förvägom att
återbetalning kommer att göras. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som
referens vid återbetalning.
1. 9 Förlängning av perioden för medlens användning

Om bidragsmottagareninte hinneranvändamedlen inom utsatt tid kan
bidragsmottagaren ansökaom förlängning av den tid som bidraget får användas.
Ansökanom att förlängaperioden ska skickas in till Kulturrådetsåsnart
bidragsmottagaren inser att perioden behöver förlängas och som senast när den
urspnmgliga bidragsperioden går ut. Kulturrådet beslutar om eventuell iorlängning.
2 Informera om att Kulturrådet bidragit med medel

I relevant infonnationsmaterial, till exempel affischeroch programblad, ska det
framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag för projektet. Kulturrådets logotyp kan
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laddas ned från Kulturrådets webbplats. Kulturrådet ska aldrig anges som
medarrangör.

3 Tillgänglighetför personer med funktionsnedsättningar
3. 1 Organisationer som arrangerar publik verksamhet
Alla organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet
och via kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgängligheten till sin

publikaverksamhet eller sitt arrangemangpåsin webbplats, i socialamedier eller i
fristående evenemangskalendrar som används.
3. 2 Organisationer med egen lokal för publik verksamhet
Alla organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet eller via
kultursamverkansmodellen, och har egen lokal för publik verksamhet, ska ha

åtgärdatsåkallade enkelt avhjälptahinder i sinapublika lokaler.
3. 3 Kulturinstitutioner

Kulturinstitutioner med statligt bidrag via Kultursamverkansmodellen, eller bidrag
direkt från Kulturrådet ska ha:

.

Handlingsplaner for tillgänglighet

.

Tillgängligawebbsidor, inklusive applikationersålångt som möjligt, och etjänster (lägst WCAG 2. 0 nivå A. Nivå AA bör eftersträvas)

.

Information om tillgänglighetentill publik verksamhetpåwebbplats,
och/eller på de olika sociala medier eller fristående evenemangskalendrar
som används

.

Skaha åtgärdatenkelt avhjälptahinderi sinapublika lokaler

Läs mer i Boverkets broschyr Enkelt avhjälpta hinder. Länk: http://www. boverket. se/sv/omboverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/enkelt-avhjalpt-i-lokaler/

Daniels Per-Erik RK STAB
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Zanotto Alfiero KS STAB
den 26 januari 2018 10:21
Daniels Per-Erik RK STAB
VB: Beslut om bidrag till regional kulturverksamhet 2018
SKMBT_C654e18012514450.pdf; ATT00001.htm

Beslut fördelning statsbidrag 2018
DNKS170230, detaljbudget 2018. Såg att förra årets beslut hamnade på 2017 års budget.
/Alfiero
Från: Nyhammar Eva KS STAB
Skickat: den 26 januari 2018 10:00
Till: Zanotto Alfiero KS STAB
Ämne: Fwd: Beslut om bidrag till regional kulturverksamhet 2018

Missade jag dig?
Kan du ordna så det blir diariefört?
Eva
Skickat från min iPhone
Vidarebefordrat brev:
Från: "Jelena Jesic" <jelena.jesic@kulturradet.se>
Till: "Nyhammar Eva KS STAB" <Eva.Nyhammar@regionhalland.se>
Ämne: Beslut om bidrag till regional kulturverksamhet 2018
Hej
Bifogat finner ni beslutet om bidrag till regional kulturverksamhet för år 2018. Villkorsbilagan finns
sist i beslutet.
Om ni har några frågor kring beslutet kontakt oss gärna!
Hälsningar
Erik erik.astrom@kulturradet.se; 08‐519 264 40
Jelena jelena.jesic@kulturradet.se; 08‐519 264 57
Kulturrådet
Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1-5
www.kulturradet.se
facebook.com/Kulturradet

twitter.com/Kulturrdet
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