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Tjänsteskrivelse - Tillfällig förändring av riktlinjer för
regionalt kulturstöd med anledning av covid-19pandemin
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att




uppdra åt förvaltningen Kultur och skola att:
1. Under 2020 omfördela medel avsedda för intern kulturverksamhet för att
möjliggöra insatser som motverkar negativa konsekvenser för kultursektorn i
Halland med anledning av covid-19-pandemin.
2. Under 2020 och 2021 vid behov utlysa extra ansökningstillfällen för de
regionala sökbara kulturstöden: arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet,
stöd till kulturutveckling, stöd till film och rörlig bild och stöd till litteratur samt
att vid behov tillskapa nya former av stöd. Därutöver vid behov flytta
ansökningar från en ansökningsform till en annan ansökningsform.
3. Basera stödet till distriktsorganisationer verksamma i Halland på 2019 års
verksamhet som underlag för finansiering 2021. Beslutet gäller de
organisationer som beviljas stöd enligt gällande regelverk och praxis. Det
omfattar: barn- och ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer,
pensionärsorganisationernas distriktsorganisationer, nykterhetsrörelsens
distriktsorganisationer, RF SISU Halland (från 2020 agerar SISU Halland under
nytt gemensamt namn med Hallands idrottsförbund) och Parasport Halland.
För studieförbundens distriktsorganisationer fördelas stödet för 2021 utifrån
2019 års underlag och gällande fördelningsnyckel, även för verksamhetsåret
2022 ska 2019 års verksamhet utgöra underlag för fördelning av stöd till
studieförbunden.
Förvaltningschef får delegation på att under 2020 och 2021 fatta beslut om
arbetsstipendier.
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Sammanfattning
Tillfälliga förändringar av förvaltningens mandat föreslås för att möjliggöra insatser för att
motverka negativa konsekvenser av covid-19-pandemin för kultursektorn i Halland.

Bakgrund
Kultursektorn i Halland har drabbats hårt av covid-19-pandemin. Förvaltningen Kultur och
skola har analyserat situationen och tagit fram ett krispaket med förslag till insatser med
målsättningen att, i mån av tillgängliga resurser, upprätthålla centrala och strategiska
funktioner inom områdena: kultur, civilsamhälle och idrott i Halland. Insatserna bedöms
vara akuta och omfattande under 2020 och fortsatt omfattande under 2021.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inom befintlig budget.
Kultur och skola
Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Anders T Carlsson
Utvecklingsledare, kultur

Bilaga:
Riktlinjer för regionalt kulturstöd 2016 (fastställd i DNKS 2015-05-07)
Styrelsens/nämndens beslut delges
Regionstyrelsen, Hallands bildningsförbund och distriktsorganisationer

