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Kulturavdelningen

Hållbarhetsaspekter
Projekt- och arrangemangsbidrag inom kulturområdet
Region Värmland ska medverka till en bra livsmiljö, så att en långsiktig och
hållbar utveckling främjas. Respekten för allas lika och okränkbara värde är
fundamental.
Den som söker projekt- och arrangemangsbidrag ska beskriva hur
organisationen arbetar med hållbarhet. Hållbarhetsaspekter tas i beaktande i
bedömning av ansökningar.
Region Värmland avser att stödja verksamheter som har ett aktivt
hållbarhetsarbete, som tar ansvar för goda arbetsvillkor, har en demokratisk
värdegrund och arbetar förebyggande för en god hälsa.
I det här dokumentet ger vi vägledning om hur man kan arbeta med
hållbarhetsfrågorna.
Mångfald och tillgänglighet

Region Värmland verkar för jämlikhet – alla människor ska inkluderas
oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning.
Att ha ett mångfaldsperspektiv innebär att ge människor med ursprung i
olika etniska och kulturella miljöer möjlighet att bidra med sin unika
erfarenhet och kompetens så att samhällets mångfald blir en fungerande
helhet och gemensam tillgång.
Det är också viktigt att alla kan delta i kulturlivet oavsett funktionsförmåga.
Det kan handla om rörelsesvårigheter, nedsatt syn och/eller hörsel, psykisk
ohälsa, allergi eller läs- och skrivsvårigheter men även andra kognitiva
funktionsvariationer.
Angeläget att ta hänsyn till vid kulturarrangemang är tillgängligheten till
och i lokaler, allergifria miljöer, teknisk utrustning, information och
kommunikation som alla kan ta till sig. Men även utformningen av program
och utbud kan behöva anpassas bättre till olika målgruppers speciella behov.
Jämställdhet

Med jämställdhet menas att män och kvinnor har samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. Det gäller
till exempel makt och inflytande, ekonomiskt oberoende, företagande,
arbete, arbetsvillkor, utbildning med mera.
Att ha ett jämställdhetsperspektiv i ett projekt eller arrangemang kan handla
om att utjämna skillnader i mäns och kvinnors makt och inflytande över en
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produktion eller ett arrangemang eller att synliggöra vilka uppsättningar,
kompositörers eller konstnärers verk som vi väljer att lyfta fram och även
hur vi kommunicerar arrangemang.
Miljö och klimat

Ett projekt bör sträva efter att minimera den egna miljöpåverkan.
Frågeställningar att ta hänsyn till är bland annat på vilket sätt projektets
aktiviteter påverkar energianvändning, transporter, materielbehov, utsläpp,
naturmiljön inklusive biologisk mångfald och hotade arter, avfall samt
buller. Omställningen till hållbar ekonomi innebär utveckling av hållbara
varor, tjänster och produktionssystem, och kan därigenom minska
miljöpåverkan regionalt, nationellt och globalt.

