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Överenskommelse om samverkan för Konst i
Halland – ett resurscentrum för konstutveckling
Överenskommelsen tecknas mellan Region Halland och Stiftelsen Hallands
länsmuseer.
Giltighetstiden för överenskommelsen är från och med 1 januari 2018 till och med
31 december 2021.
De överenskommelser som Region Halland tecknar syftar till att bidra till utvecklingen
av Halland – bästa livsplatsen, Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 samt till
genomförandet av Hallands Kulturplan 2017–2020.
Konst i Halland
Konst i Halland är ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum
på uppdrag av och i samarbete med Region Halland. Återkommande dialoger med
konstutövare, tjänstemän, politiker och civilsamhälle i Halland, formar inriktningen på
resursverksamheten.
Uppdraget innefattar även nätverksbyggande med regionala och kommunala
utställningsarenor.

Utvecklingsmål och genomförande
Stiftelsen Hallands länsmuseer åtar sig genom överenskommelsen att förhålla sig till
och beakta de regionala kulturpolitiska utgångspunkterna, den regionala
kulturpolitikens bas- och spetsuppdrag (Hallands kulturplan s 8-9 resp 14-17) samt
att genomföra fastställda utvecklingsmål A - D. Målen har fastställts i samtal mellan
Hallands Konstmuseum och Region Halland. Målen har ingen inbördes rangordning.
A. Skapa kontaktnät för nationell och internationell utblick.
B. Skapa nya utställningsmöjligheter och attraktiva besöksmål.
C. Samverka för mer konst i hela Halland.
D. Verka för kunskap och bildning inom konstområdet.
En verksamhetsplan med grund i Hallands kulturplan och denna överenskommelse
ska årligen tas fram gemensamt av Hallands Konstmuseum och Kultur i Halland.
Kulturpolitiska utgångspunkter
Hallands kulturplan 2017–2020 är grund för överenskommelsen.
Region Hallands uppdrag är att samordna, koordinera och leda processer som bidrar
till hållbar regional tillväxt och utveckling. I detta arbete har kulturen en central roll.
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De strategiska ramarna för den regionala kulturpolitiken är den regionala
utvecklingsstrategin Bästa livsplatsen – Region Hallands utvecklingsstrategi
2005–2020 och Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020 samt de nationella
kulturpolitiska målen och FN:s barnkonvention.
Till den regionala utvecklingsstrategin har Region Halland kopplat ett antal strategier,
som samverkar med målen för den nationella kulturpolitiken:
-

Vi ska skapa mötesplatser som är tillgängliga för alla – både med inriktning på
barn och unga och på ökad attraktivitet för vuxna – som inbjuder till att skapa,
att uttrycka sig och till att uppleva kulturens olika yttringar.
Vi ska värna, vårda, utveckla och använda vårt materiella och immateriella
kulturarv genom att ge kulturen en central position i vår livsmiljö
Vi ska medverka till förnyelse, spets och kvalitet i kulturlivet. Vi ska vara öppna
för impulser och inflöden av nya idéer från exempelvis etniska minoriteter,
barn och unga och från utbyten över regions- och nationsgränser.
Vi ska underlätta för kulturskapare att bo och verka i Halland. Vi ska medverka
till att de kreativa och kulturella näringarna och företagssamheten kan spela
en viktig roll.
Vi ska utveckla samarbetsformer så att kulturinstitutioner, föreningsliv och
företag tillsammans ska kunna svara för ett ökat och mångsidigt kulturutbud i
hela Halland.

Stiftelsen Hallands länsmuseer åtar sig att i genomförandet av överenskommelsen
beakta de regionala kulturpolitiska utgångspunkterna.
Den regionala kulturpolitikens bas- och spetsuppdrag
Basuppdraget tar sin utgångspunkt i att ge alla hallänningar, inte minst barn och
unga, tillgång till berikande kulturupplevelser och utlopp för den egna kreativiteten.
Vidare innefattar basuppdraget att kulturen har ett egenvärde som ger människor
kunskap, upplevelser och möjlighet till eget skapande. Kulturen har också ett
samhälleligt värde – den främjar offentliga samtal, demokratiska processer och
förmågan att öka förståelse och tillit människor emellan.
Spetsuppdraget innebär att skapa utrymme för konstnärlig utveckling, experiment
och förnyelse, framför allt för kulturinstitutioner och professionella kulturskapare. Att
det finns en konstnärlig spets i Halland är dessutom en förutsättning för att nå
konstnärlig lyskraft nationellt och internationellt.
Stiftelsen Hallands länsmuseer åtar sig att i genomförandet av överenskommelsen
beakta bas- och spetsuppdraget.
Uppföljning och redovisning av överenskommelsen
Stiftelsen Hallands länsmuseer och Region Halland har varje år en dialog om
verksamhetens utveckling, framtida inriktning och finansiering. Inför denna dialog ska
Stiftelsen Hallands länsmuseer senast den 1 mars ha lämnat en skriftlig redovisning
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till Region Halland. Redovisningen ska sammanfatta på vilket sätt man arbetat för att
uppnå utvecklingsmålen, hur anslaget använts samt en analys av måluppfyllelsen.
Redovisningen ska vidare kortfattat beskriva på vilket vis verksamheten förhåller sig
till de regionala kulturpolitiska målen och den regionala kulturpolitikens bas- och
spetsuppdrag.
Den första redovisningen ska senast 1 mars 2019 ha lämnats in till Region Halland.
Finansiering av överenskommelse
Överenskommelsen innebär att Stiftelsen Hallands länsmuseer tilldelas ett årligt
anslag. Anslaget fastställs i samband med Region Hallands årliga budget. Vid
förändring av förutsättningar ska en dialog föras om prioriteringar i
överenskommelsen.
Inom Region Halland tillåter vi ingen diskriminering mot enskilda eller grupper på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Om detta inte följs av de personer och organisationer vi stödjer och samarbetar med
återkrävs beviljade medel.
Giltighetstid och uppsägning
Överenskommelse gäller från och med 1 januari 2018 till och 31 december 2021.
Om avtalet sägs upp är uppsägningstiden om 6 månader.
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