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Driftnämnden Kultur och Skola

Fördelning av statliga bidrag 2018
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att fördela det statliga bidraget enligt förslag.

Sammanfattning
Kulturrådet meddelade 2018-01-25 beslut om fördelning av ”vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet 2018 inom ramen för kultursamverkansmodellen” (Dnr
KUR 2017/7282). Region Halland beviljades 29 060 000 kronor, en höjning med
1 380 000 kronor. Den 2 oktober 2017 beslutade Kulturrådet att tillämpa en
huvudprincip för pris- och löneomräkning, men med prövning för varje enskilt fall.
Under förutsättning att huvudmannens insats ligger på samma nivå som förgående år
förblir även det statliga bidraget oförändrat. Vid en sänkning av huvudmannens
ekonomiska insats åtföljs denna av en sänkning av det statliga bidraget med
motsvarande andel. Kulturrådet har informerat berörda landsting och regioner om
detta.

Bakgrund
Statens kulturråd har beviljat Region Halland statsbidrag med 29 060 000 kronor
att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet. Bidraget ska även användas för
kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet. I enlighet med regeringens
ambition att öka tillgången till biblioteksverksamheten i hela landet tillförs Region
Halland 950 000 kronor. Vid denna fördelning har Kulturrådet tagit hänsyn till antal
kommuner i varje län, antal invånare och länets yta. Samtliga villkor för fördelning

av anslaget framgår av beslutsmeddelande (bilaga).
Region Halland inkom den l november 2017 med ett äskande om statlig
medfinansiering av Hallands kulturplan avseende år 2018 på sammanlagt 31 780
000 kronor för förstärkning av den pågående utvecklingen av de regionala
kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen, fortsatt innovativ utveckling av
den kulturella infrastrukturen och genomförande av prioriteringar i kulturplanen.

[Skriv text]
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.

Fördelning av statligt anslag
Institution
Stiftelsen Hallands
länsmuseer
Regional scenkonstutveckling
inkl barn och unga
Teater Halland
Riksteatern Halland
Art Inside Out
Regional biblioteks- och
litteraturutveckling inkl kultur
och social hållbarhet
Regional konst- och
kulturutveckling
Regional enskild
arkivverksamhet
TOTALT

2018
6 755 000

2017
6 650 000

10 310 000

10 150 000

5 740 000
305 000
1 270 000
2 360 000

5 650 000
300 000
1 250 000
1 400 000

1 830 000

1 800 000

490 000

480 000

29 060 000

27 680 000

Kultur och skola

Eva Nyhammar
Förvaltningschef
Bilaga:
Fördelning av vissa statsbidrag till regionakulturverksamhet för år 2018 inom ramen
för kultursamverkansmodellen (DNKS170230-42)
Beslutet ska skickas till
Kulturrådet senast den 30 mars 2018 tillsammans med redovisning av regional finansiering av
verksamheter inom samverkansmodellen.

