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Förvaltning
Verksamhetsområde
Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Beslutsförslag
Datum
2021-09-15

Diarienummer
DNKS210403
DNKS170030

Driftnämnden Kultur och Skola

Översyn kulturstöd
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att uppdra åt förvaltningen Kultur
och skola att med utgångspunkt i rapporten ”Region Hallands kulturstöd” :
- förlänga gällande överenskommelser med ett år, så att de fortsätter gälla
under 2022,
- ta fram förslag på utformning av regionalt kulturstöd inklusive tidplan
för införande samt
- ta fram förslag på riktlinjer för jäv och mutor.

Sammanfattning
Under första halvåret 2021 genomfördes en extern utredning av Region
Hallands nuvarande kulturstöd. Rapporten utmynnar i ett antal
rekommendationer. (Bilaga)
Förlängning av gällande överenskommelser
Region Halland medfinansierar verksamheter genom fyraåriga
överenskommelser. Nuvarande överenskommelser tecknades 2018 utifrån
föregående kulturplan och gäller till och med 2021.
Nya överenskommelser ska tas fram för perioden 2022–2025, utifrån Hallands
kulturstrategi och kulturplan.
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Under första halvåret 2021 har en översyn gjorts över befintliga stödformer.
Syftet var att få underlag för att utveckla befintliga kulturstöd. Utredaren,
Cecilia Langemark, lämnade den 15 augusti 2021 sin rapport och förslag
gällande Region Hallands kulturstöd. För att förvaltningen Kultur och skola
ska få tid att bereda förslag till nämnden utifrån rapporten, som även berör
överenskommelserna, föreslås att gällande överenskommelser förlängs ett år.
Förslaget omfattar överenskommelser med:
Regional museiverksamhet
Falkenbergs kommun: Rian
Halmstad kommun: Mjellby konstmuseum
Hylte kommun: Unnaryds Bonadsmuseum
Laholms kommun: Teckningsmuseet Laholm
Stiftelsen Tjolöholms slott: Tjolöholms slott
Varbergs kommun: Varbergs fästning & Världsarvet Grimeton Radiostation
Regional teater, dans och musikverksamhet
Hallands Spelmansförbund, IB (Isildurs Bane), Kulturverket, Operation
Opera, Riksteatern Halland, Teater Albatross, Västsvenska Turnerande
Sommarteatern
Regional konst- och kulturutveckling
Garnisons- och luftvärnsmuseet, Harp Art Lab, Konst i Halland (Stiftelsen
Hallands länsmuseer) Konstliv för Konstrundan i Halland, Konsthallen
Hishult
Regional enskild arkivresurs (Stiftelsen Hallands länsmuseer)
Regional bildnings- och kulturfrämjande verksamhet
Hallands bildningsförbund

Utformning av regionalt kulturstöd
Rapporten utmynnar i ett antal rekommendationer. Kultur och skola ska
utvärdera dessa i relation till Hallands kulturplan och kulturstrategi 2021-2024
och ta fram ett förslag till nya/reviderade stödformer. Förslaget ska också
omfatta konsekvensanalyser samt förslag till tidplan för implementering.
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Riktlinjer för jäv och mutor
Rapporten rekommenderar driftnämnden Kultur och skola att ta fram
riktlinjer mot mutor och jäv. Kultur och skola hanterar ett stort antal
stödformer och det är därför viktigt att det finns tydliga och transparenta
riktlinjer.
Konsekvensbeskrivning
Förslaget att förlänga gällande avtal innebär inga förändringar. I förslag till
utformning av regionalt kulturstöd ska konsekvensbeskrivning ingå.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser.

Kultur och skola
Eva Nyhammar
Förvaltningschef
Bilaga:
Rapporten Region Hallands kulturstöd
Styrelsens/nämndens beslut delges

De parter som har gällande överenskommelser och som nämns i
beslutsförslaget.

