Kallelse/föredragningslista
2019-05-09

Driftnämnden Kultur och skola
Tid: kl. 09:00-16:00
Plats: Löftadalens folkhögskola

Ledamöter
Maria Bronelius (C), 1:e vice ordförande
Gustaf Kristensson (S), 2:e vice ordförande
Hanna Netterberg (M)
Anders Ekström (M)
Elina Berg (S)
Marie Petzäll (SD)
Ersättare
Sten Candell (M)
Lennart Hansson (KD)
Maud Lanne (S)
Övriga
Eva Nyhammar, förvaltningschef
Anne Conradsson, förvaltningsekonom
Maria Ehrenberg, avdelningschef, Regionbibliotek
Michael Deubler, rektor, Löftadalen
Anette Johansson, stabschef
Jan-Erik Martinsen, ordför. revisor
George Schwartz, säkerhetsstrateg

Emma Gröndahl (L), ordförande

Sofia Nygren, sekreterare
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1.

Justering 2019
DNKS190001
Förslag till beslut
Driftsnämnden Kultur och skola beslutar att utse Anders Ekström (M) att
jämte ordförande justera protokollet
Sammanfattning
Protokoll justeras av ordförande och en ledamot. Nämnden kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan justeringen.
Expedieras till
-

2.

Godkännande av föredragningslistan 2019
DNKS190002
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola godkänner den utsända föredragningslistan
Sammanfattning
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska
återföljas av en föredragningslista. Nämnden har att ta ställning till om
föredragningslistan för dagens sammanträde kan godkännas.
Expedieras till
-

3.

Uppföljningsrapport 1 januari till mars 2019
DNKS190068
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 godkänna rapporten och överlämna den till regionstyrelsen
Sammanfattning
Efter tre månader löper Kultur och skolas verksamhet i huvudsak enligt plan.
Det innebär att planerande aktiviteter antingen har påbörjats eller beräknas
starta i tid. För samtliga fokusområden liksom för grunduppdragen bedöms
målen kunna nås under året.
Periodavvikelsen för Kultur och skola är + 1 654,1 tkr. Orsakerna till
avvikelsen är definierade i rapporten. Prognosen för året är ett överskott på 1
100 tkr
Sjukfrånvaron är fortsatt låg och sjunkande. Arbete pågår kontinuerligt med
att skapa goda förutsättningar för ett sunt och hållbart arbetsliv i dialog
mellan chef och medarbetare.
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Beslutsunderlag
 Uppföljningsrapport 1 januari - mars 2019
 DNKS Uppfoljningsrapport 1 januari - mars 2019
Expedieras till
Regionstyrelsen

4.

Delegationsbestämmelser
DNKS190006
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola godkänner revideringarna i
delegationsordningen
Sammanfattning
Förvaltningschefen föreslås få möjlighet att vidaredelegera till rektor/driftchef
att godkänna förfrågningsunderlag samt besluta om tilldelning inom sin
budgetram och upp till direktupphandlingsgränsen. Enligt Kommunallagen
(KL) kapitel 7 § 5 kan en nämnd delegera till anställd i kommun eller
landsting att fatta beslut på nämndens vägnar. Därtill kan nämnden enligt KL
kapitel 7 § 6, om förvaltningschefen är utseed delegat, överlåta åt
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen
eller landstinget att fatta beslutet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - revidering av delegationsbestämmelser 2019

5.

Projektet UKM - Ung Kultur Möts
DNKS190108
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att
 bevilja stöd för delar av ansökan från Riksteater Halland för projektet
Projektet UKM - Ung Kultur Möts. Medfinansiering beviljas enligt
följande: för 2019 beviljas 110 000 kr för att genomföra Regionalt
UKM samt delta i nationella UKM med deltagare från Halland, för
2020 bevillas 120 000 kr för att genomföra Regionalt UKM samt
arrangera Riksfestivalen 2020.
Sammanfattning
Ansökan 2019 avser genomförandet av en regional festival samt deltagande i
den nationella festivalen. Dessutom vill de ha medel för att utveckla
arrangörskap under resten av året i form av aktivitetsmedel. Ansökt belopp
för 2019 var 210 000 kr.
Ansökan 2020 avser regional festival, värdskap för den nationella festivalen
samt arrangörsutvecklingsmedel. Ansökt belopp för 220 000 kr.
Ansökan för 2019 och 2020 var därmed 430 000 kr.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse DNKS190108
 Projektet UKM - Ung Kultur Möts
Expedieras till
Riksteater Halland

6.

Projektet Jakten i Halland - historia och
nutid
DNKS190089
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att
 avslå ansökan från Hallands Kulturhistoriska museum för projektet
Jakten i Halland - historia och nutid
Sammanfattning
Tanken med projektet är att dokumentera jakten i hela Halland runt åren
2019-2021 och belysa detta i en utställning på Hallands Kulturhistoriska
museum hösten 2021.
Beslutsunderlag
 Projektet Jakten i Halland - historia och nutid
 Tjänsteskrivelse för ansökan DNKS190089-1
Expedieras till
Hallands Kulturhistoriska museum

7.

Information från Region Hallands revisorer
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionens revisorer vill, med anledning av att det är ny mandatperiod,
träffa driftsnämnd Kultur och skola för att presentera sig och
ge en kort information om sitt granskningsuppdrag. Revisorerna vill också
gärna få information från nämnderna om viktiga framtidsfrågor och annat
som nämnden vill delge revisorerna.

8.

Information från HR
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Sammanfattning
HR vill, med anledning av att det är ny mandatperiod,
träffa Driftnämnd Kultur och skola och informera om sitt område.
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9.

Information om Region Hallands
säkerhetsarbete
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Syftet med informationen är att ge en orientering om säkerhetsarbetet i Region
Halland med fokus på:
 Hur hot, hat och trakasserier påverkar demokratin
 Vilka förövare man kan möta
 Lagstiftning och ansvarsförhållande
 Strategier för demokratiskt arbete
 Säkerhet vid möte
 Tips kring hantering av sociala medier

10.

Information om Folkhögskolan och
Löftadalen
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Information om folkhögskolan som utbildningsform samt Löftadalens
verksamhet.

11.

Information till nämnden 2019
DNKS190045
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde lämnas information om:
 Kultursamverkan i Halland
 Överenskommelser externa organisationer
 PWC revisionsrapport
 Regionbibliotek och litteraturutveckling

12.

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att anteckna redovisade
delegationsbeslut till protokollet.
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Delegationsbeslut
 DNKS180198-4 Förvaltningschef beslutar att tilldela Nordstedts
Förlagsgrupp AB 5 000 kronor i litteraturstöd för boken Pjäser
 DNKS190078-1 Ansökan om bidrag Läs- och litteraturfrämjande
insatser, projektet Garanterat bra böcker i Varberg, del 2, 2019-0601--2020-12-31
 DNKS190079-1 Ansökan om utvecklingsbidrag till projektet
Läsfrämjande insatser under skollov i Halland, 2019-05-01--2020-0430
 DNKS190080-1 Ansökan om utvecklingsbidrag till projektet
Filmresidens arbetsnamn "Playground"
 DNKS190070-2 Personuppgiftsbiträdesavtal avseende digitala
tjänsten Exam.net
 DNKS190070-3 Tjänsteavtal Teachiq AB för Exam.net
 DNKS190136-1 Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef
beslutar att finansiera Region Hallands Kulturpris 2019 med 75 000
kronor
 DNKS190137-1 Ordförandebeslut enligt 6L, Utdelning ur kultur och
skolas (skolornas) samfonder 2019

13.

Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att lägga anmälda handlingar till
protokollet.
Anmälningar
 DNKS190040-13 Förändrad insamling av elevuppgifter för
specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan från och med
2019-10-15
 DNKS190040-14 Värmlands kulturplan 2017-2020: Utvecklingsplan
2019
 DNKS190024-3 Beslut om statsbidrag för behörighetsgivande
utbildning för lärare i yrkesämnen för 2019
 DNKS190024-4 Beslut om statsbidrag för fortbildning av lärare
samt fritidspedagoger och motsvarande för 2019
 DNKS190040-15 Regeringsbeslut, Ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2019 avseende Myndigheten för kulturanalys
 DNKS190040-16 Regeringsbeslut, Ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2019 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
 DNKS190040-17 Regeringsbeslut, Ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2019 avseende Riksarkivet
 DNKS190040-18 Principer för långsiktig lönebildning 2019-2021 i
Region Halland
 DNKS190040-19 Regeringsbeslut, Ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2019 avseende Riksantikvarieämbetet
 DNKS190040-20 Regeringsbeslut, Uppdrag till Statens kulturråd att
genomföra en översyn av bidraget för Skapande skola

6(7)

Kallelse/föredragningslista
2019-05-09

 DNKS180170-20 Beslut om arrangörsbidrag - Dansnät Sveriges
Parter 2019, Region Halland beviljas 289 305 kronor
 DNKS190024-6 Beslut 2019-03-28, Statsbidrag till skolhuvudmän
som inrättar karriärsteg för lärare 2019/2020
 DNKS190135-1 Revisionsrapport, Grundläggande granskning av
styrelse och nämnder 2018 - Driftnämnden kultur och skola
 DNKS180247-4 Beslut 2019-04-04 om avslutande av tillsynsärende
vid Löftadalens folkhögskola.
 DNKS190040-21 § 73, Framtidsarbetet 2015-2018 - slutredovisning
 DNKS190040-22 § 75, Region Halland månadsrapport januari februari 2019
 DNKS190066-5 § 86, Kartläggning av kustnära kulturmiljöer längs
tänkt kustnära vandringsled
 DNKS190040-23 Kulturrådets budgetunderlag 2020-2022
 DNKS160029-131 Verksamhetsberättelse 2018 Katrinebergs
folkhögskola
 DNKS180155-72 Verksamhetsberättelse 2018
 DNKS190040-25 § 19, Redovisning av pågående motioner februari
2019
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