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Förvaltningen Kultur och skola

Beslutsförslag

Anders Carlsson
Utvecklingsledare

Datum
2022-01-17

Diarienummer
DNKS200167

Driftnämnden Kultur och Skola

Beslutsförslag - Förlängning av mandat gällande
kulturstöd för 2022 med anledning av covid-19pandemin
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att
- uppdra åt Kultur och Skolas förvaltningschef att under 2022 omfördela
medel avsedda för intern kulturverksamhet för att möjliggöra insatser som
motverkar negativa konsekvenser för kultursektorn i Halland med anledning
av covid-19-pandemin
- under 2022 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
- förvaltningschef får delegation på att under 2022 fatta beslut om
arbetsstipendier
- förvaltningen kan medge att verksamhet planeras om, skjutas fram eller ställs
in på grund av coronaviruset covid-19
- under 2022 inte kräva återbetalning för kostnader i projekt och arrangemang
som medfinansierats och som måste ställas in på grund av coronaviruset
- under 2022 utbetala kontrakterade arvoden och ersättningar till parter vars
arrangemang och uppdrag måste ställas in på grund av coronaviruset
- redovisning och uppföljning ska anpassas efter kapacitet och möjligheter hos
den person, det företag eller den organisation som beviljats stöd. Det innebär
att datum för att skicka in verksamhetsberättelser, redovisningar av beviljad
projektfinansiering och liknande kan förlängas.
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Sammanfattning
De tillfälliga förändringar av förvaltningens mandat som beslutats gälla för
2020 och 2021 föreslås förlängas för att fortsatt 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 tog under 2020 fram ett krispaket med
målsättningen att, i mån av tillgängliga resurser, upprätthålla centrala och
strategiska funktioner inom områdena: kultur, civilsamhälle och idrott i
Halland. Insatserna var akuta och omfattande under 2020 och 2021 och
bedöms fortsatt vara omfattande under 2022.
Konsekvensbeskrivning
Beslutet omfattar alla aktörer inom kulturlivet som mottagit eller kommer att
beviljas medfinansiering från Kultur i Halland.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.
Förvaltningen Kultur och skola

Eva Nyhammar
Förvaltningschef
Bilaga:

Riktlinjer för regionalt kulturstöd 2016 (DNKS150150-2)
Revidering av riktlinjer för arbetsstipendium (DNKS160217)
Ordförandebeslut - Förändring av riktlinjer för medfinansiering genom
regionbidrag och regionala kulturstöd med anledning av det nya coronaviruset
covid-19 (DNKS190208)
Tillfällig förändring av riktlinjer för regionalt kulturstöd med anledning av

3 (3)

covid-19-pandemin (DNKS200167)
Förlängning av mandat att omfördela medel avsedda för intern
kulturverksamhet med anledning av covid-19-pandemin (DNKS200167)

Styrelsens/nämndens beslut delges

Expediering enligt sändlista, till organisationer med överenskommelser.

