Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-13

Driftnämnden Kultur och skola
Plats och tid

Teater Halland, Monarkhuset, Svärdfiskgatan 8, 432 40 Varberg,
klockan 09:00-15:30

Ledamöter

Emma Gröndahl (L) (ordförande)
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

Lennart Hansson (KD)
Maud Lanne (S)

Övriga

Eva Nyhammar (förvaltningschef), Anne Conradsson
(förvaltningsekonom), Petra Johansson (avd chef/utvecklare, AiO)
§57, Helena Nöjd (kommunikatör ) §58, Anna Sjövall (VD och
konstnärlig ledare Teater Halland ) §59, Anna Leppäjoki
(dansutvecklare ) §60, Marie Persson (producent/verksamhetsledare)
§60, Viveka Sverkersson (avd chef scenkonst ) §60, Kristoffer
Andersson (verksamhetsledare) §60, Louise Lindstedt (budgetchef)
§61, Per Karlsson (redovisningschef ) §61

Paragrafer

§§51-65

Utses att justera

Anders Ekström

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

........................................................................................................
Sofia Nygren

Ordförande

........................................................................................................
Emma Gröndahl

Justerare

................................................
Anders Ekström

Ordförandes sign

………………………………..

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Driftnämnden Kultur och skola
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Sammanträdesdatum
Paragrafer
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Datum för anslagets nedtagande
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Regionkontoret

Underskrift

.................................................
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Ärendelista
§51
§52
§53
§54
§55
§56
§57
§58
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65

Justering 2019
Godkännande av föredragningslistan 2019
Månadsrapport januari-maj 2019
Programutbud vid Munkagårdsgymnasiet läsåret 2020/2021
Kulturutveckling omgång 1
Folkhögskolornas verksamhetsberättelser 2018
Information om Art inside Out
Information om Region Hallands kommunikation
Information om Teater Halland
Information om Rum för dans och Musik Hallandia
Information om Region Hallands ekonomi
Information till nämnden 2019
Redovisning av delegeringsbeslut
Anmälningar för kännedom
Avslutning

Ordförandes sign

Justerares sign
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§51
Justering 2019
DNKS190001
Beslut
Driftsnämnden Kultur och skola beslutar att utse Anders Ekström (M) att jämte
ordförande justera protokollet
Ärendet
Protokoll justeras av ordförande och en ledamot. Nämnden kan besluta att en
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt
innan justeringen.
Förslag till beslut
Driftsnämnden Kultur och skola beslutar att utse Anders Ekström (M) att jämte
ordförande justera protokollet
Expedieras till
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§52
Godkännande av föredragningslistan 2019
DNKS190002
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola godkänner den utsända föredragningslistan
Ärendet
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.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola godkänner den utsända föredragningslistan
Expedieras till
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§53
Månadsrapport januari-maj 2019
DNKS190068
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att


godkänna rapporten och överlämna den till regionstyrelsen.

Ärendet
Efter fem månader löper Kultur och skolas verksamhet i huvudsak enligt plan.
Periodavvikelsen är + 5 684 tkr. Orsakerna till avvikelsen är definierade i rapporten.
Prognosen för året är ett överskott på 1 100 tkr.
Sjukfrånvaron samt personalomsättningen är fortsatt låg inom förvaltningen. Även om
det är en svag ökning under en 12-måndersperiod är siffrorna för maj lägre än vid
förra rapporteringstillfället. Arbete pågår kontinuerligt med att skapa goda
förutsättningar för ett sunt och hållbart arbetsliv i dialog mellan chef och medarbetare.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att


godkänna rapporten och överlämna den till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Månadsrapport maj, januari-maj 2019
 Månadsrapport maj 2019 (Kultur och skola)
Expedieras till
Regionstyrelsen
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§54
Programutbud vid Munkagårdsgymnasiet läsåret 2020/2021
DNKS180135
Beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att


fastställa Munkagårdsgymnasiets förslag om program med inriktningar

Ärendet
Driftnämnden kultur och skola beslutar som en del i antagningsprocessen till
gymnasieskolan vilket programutbud som ska vara sökbart till nästkommande år.
Följande utbildningar planeras för läsåret 2020/2021 på Munkagårdsgymnasiet:










Naturbruksprogrammet inriktning djur
Naturbruksprogrammet inriktning skog
Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk
Naturbruksprogrammet inriktning trädgård
Introduktionsprogrammet - Programinriktat val
Introduktionsprogrammet - Yrkesintroduktion
Naturbruksprogrammet Spår 1
Naturbruksprogrammet Spår 2 - Yrkesintroduktion

Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att


fastställa Munkagårdsgymnasiets förslag om program med inriktningar

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Programutbud vid Munkagårdsgymnasiet läsåret 2020/21
Expedieras till
Antagningsenheten
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§55
Kulturutveckling omgång 1
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Ärendet
Vid dagens sammanträde lämnas information om urvalskriterierna, beslutsprocessen
samt ett urval av inkomna ansökningar.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§56
Folkhögskolornas verksamhetsberättelser 2018
DNKS190147
Beslut
Driftsnämnd Kultur och skola beslutar att



godkänna Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskolas
verksamhetsberättelser 2018
överlämna dem till Folkbildningsrådet

Ärendet
Nämnden ska årligen fastställa folkhögskolornas verksamhetsberättelser.
Förslag till beslut
Driftsnämnd Kultur och skola beslutar att



godkänna Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskolas
verksamhetsberättelser 2018
överlämna dem till Folkbildningsrådet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Folkhögskolornas verksamhetsberättelser 2018
 Katrinebergs verksamhetsberättelse 2018
 Löftadalens verksamhetsberättelse 2018
Expedieras till
Folkbildningsrådet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§57
Information om Art inside Out
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Ärendet
Art Inside Out är en nomadisk mötesplats för konstnärliga residens i alla konstformer
och genrer. Konstnärer bjuds in att verka tillsammans med institutioner, medborgare
och lokala aktörer med Halland som spelplats. Genom att arbeta i processer som är
öppna och inte på förhand bestämda uppstår nya sammanhang där konsten skapar
utrymme för nya perspektiv.
Residensdeltagarna erbjuds ersättning för sitt arbete, resa, boende, arbetslokaler,
konstnärligt stöd samt produktionsmedel. Art Inside Out bjuder in via utlysning ca 2
ggr/år.
Art Inside Out drivs av Region Halland tillsammans med Falkenbergs kommun,
Halmstads kommun, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun och
Varbergs kommun.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§58
Information om Region Hallands kommunikation
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Ärendet
Vid dagens sammanträde lämnas information om Region Hallands interna och
externa kommunikationsarbete.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§59
Information om Teater Halland
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Ärendet
Anna Sjövall, VD och konstnärlig ledare, informerar om verksamheten och nämner
bland annat att Teater Halland gör scenkonst för barn, unga och vuxna i hela
regionen. Teater Halland AB är ett regionalt aktiebolag med säte i Varberg.
Teatern får anslag från Statens kulturråd och Region Halland, samt bidrag från
Varbergs kommun. Under 2018 spelades föreställningen Halland Love Stories,
en musikal med Per Gessles mest älskade hits i nya tolkningar, som fick ett stort
genomslag och nådde människor ur olika delar av samhället. Med föreställningen
Presskonferensen nådde teatern också utanför sina vanliga publikkanaler. Den stora
nationella mediespridningen av föreställningen gjorde att man lockade publik över
hela landet. Den lokala föreställningen spelades utomhus på Stora Torg i Halmstad.
Föreställningen Vikarien besökte 57 klassrum under våren och
föreställningen Sorgens Borg eller döda kaniner säger inte aj fyllde Teater Hallands
runda scen under hösten 2018. De förskräckliga, en kavalkad av maktscener genom
världsdramatiken, var en bygdegårdsföreställning, och var resultatet av inkomna
önskemål från publiken. Teater Halland ska vara en öppen plats för samtal och
möten mellan människor. Under 2018 lyfte samtalsserien Skavet samhällsfrågor
som berör många och känns angelägna att prata om. Teatern arbetar aktivt med
att tillgängliggöra teaterhuset i Varberg och har genom följande insatser lockat
många besökare: torsdagskvällarna, Doc Lounge, Säsongsöppningen och Teaterns
Dag.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§60
Information om Rum för dans och Musik Hallandia
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Ärendet
Rum för Dans presenterar samtida dans för den halländska publiken. Region
Halland, Kungsbacka kommun och Falkenbergs kommun driver
tillsammans institutionen Rum för dans på scenerna Kungsbacka Teater och
Falkhallen, vilka är särskilt lämpade för den nutida danskonsten. Sedan starten
2011 har Rum för Dans presenterat ett brett utbud av gästspel med nationella och
internationella kompanier och arbetat med så väl etablerade som nya koreografer.
Rum för Dans erbjuder danskompanier och koreografer repetitionsutrymme och
skapar produktionsmöjligheter i residensform.
Musik Hallandia arbetar aktivt för att utveckla musiklivet, initiera samarbeten och
bygga grunder för musikaliska scener i Halland. Detta sker genom främjande
verksamhet på olika sätt. I nära samarbete med Hallands arrangörer och kommuner
bidrar Musik Hallandia med kunskap, kontakter, erfarenheter och professionella
produktioner.

Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§61
Information om Region Hallands ekonomi
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Ärendet
Vid dagens sammanträde lämnas information om Region Hallands budget- och
uppföljningsprocess.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

14(20)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-13
Driftnämnden Kultur och skola

§62
Information till nämnden 2019
DNKS190045
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Ärendet
Följande information lämnas på sammanträdet:





Svar från skolinspektionen
Utvecklingsanslag till Halland
Redovisning till Kulturrådet
Kulturkonferens i Halmstad 16 -17 oktober 2019

Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§63
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att anteckna redovisade delegeringsbeslut till
protokollet.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att anteckna redovisade delegeringsbeslut till
protokollet.
Delegeringsbeslut

















DNKS190141-2
Delegationsbeslut enligt 3A, ansökan om ekonomiskt stöd för
deltagande i dansprojektet ilYoung avslås
DNKS190139-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Avdelningschef Art Inside Out beslutar att
medfinansiera medverkan i Womans Essence med 20 000 kronor
DNKS190071-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Janne Klobba och Kenneth Busen
DNKS190073-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Doula & Kulturtolk - en väg mot jämlikhet, integration och fred
DNKS190072-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Samlingsförvaltning och digitalisering av kulturarvsföremål
DNKS190074-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet I snapphanarnas tid
DNKS190075-4
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Balettgala 2019
DNKS190085-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Josefin & Florin
DNKS190086-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Masterclass Acting & Singing Summer Course 2019
DNKS190087-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Blåsorkesterprojektet
DNKS190090-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Tillgängliggörande av utställningar
DNKS190092-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Everything you ever wanted is on the other side of fear
DNKS190098-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Det mest självklara
DNKS190100-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Omklädningsrummet
DNKS190102-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Min vän Internet
DNKS190103-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Vem är Alice? säsong 2

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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DNKS190104-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Power Couple
DNKS190105-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Det kvinnliga geniet
DNKS190106-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Mellan Afrika och Arktis - halländskt fågelliv i globalt perspektiv
DNKS190107-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Countrymusikens påverkan och hur den berör
DNKS190110-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Level Up!
DNKS190112-4
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Kulturell utveckling och historiskt bevarande av Grimeton
DNKS190114-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Musikutbyte Albanien
DNKS190115-4
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet #Takeonme
DNKS190116-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Hem till byn - från television till tiljan
DNKS190117-3
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Uppstartsprojekt Halmstads Symfoniorkester
DNKS190119-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Näraby gård - en kreativ oas för konstnärer
DNKS190121-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Hallandsgnejs
DNKS190122-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Gropbränning av skulptur med naturlera vid lertäkt i Långås
DNKS190123-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Halland och Gyllene Tider (projektinledning)
DNKS190124-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Moria Solens Land
DNKS190126-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet I fred och kärlek...
DNKS190127-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Svenska MusikalOrkestern
DNKS190128-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Harry Martinsson jag läser
DNKS190129-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet 4H spelar teater
DNKS190130-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Jag skriver i dina ord
DNKS190131-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Kreativa kretslopp
DNKS190132-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Mutant
DNKS190133-3
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Det är såhär det måste bli
DNKS190134-3
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet Sommarakademi 2019 med 35 000 kronor
DNKS190125-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet Tokalynga Flying Theatre Festival 2019 med 200 000 kronor

Ordförandes sign

Justerares sign
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DNKS190120-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet SommarOpera i Varberg 2020 med 100 000 kronor
DNKS190118-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet Hello World 2 med 100 000 kronor
DNKS190113-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet Odla musik med 50 000 kronor
DNKS190111-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet Sista striden/The Last Battle/La Ultima Batalla med 40 000 kronor
DNKS190109-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet LØZR med 80 000 kronor
DNKS190099-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet Nya Rendez-Vous! med 150 000 kronor
DNKS190097-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet Interaktiv Platsspecifik Naturteater med 80 000 kronor
DNKS190096-3
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet Kunskapskonsert på lätt svenska med totalt 220 000 kronor
DNKS190095-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet Shelia Hicks med 70 000 kronor
DNKS190094-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet Forum för poesi och prosa i Halland med 60 000 kronor
DNKS190088-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet Andersabo Musik 2019 med 110 000 kronor
DNKS190084-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet KVAR med 50 000 kronor
DNKS190083-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet Laboratoire Scenen med 100 000 kronor
DNKS190082-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet Fallskärmsbruden med 40 000 kronor
DNKS190081-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet The golden age of Union Carbide Productions med 40 000 kronor
DNKS190069-4
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att medfinansiera
projektet Fotografi Falkenberg med 22 000 kronor
DNKS190101-4
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Basket
DNKS190091-4
Delegationsbeslut enligt 3A, Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan
för projektet Onlinekurs i nåltovning
DNKS190033-4
Avskiljande av elev från studier och boende.
DNKS190033-5
Avskiljande av elev från studier och boende.
DNKS190033-5
Avskiljande av elev från studier och boende.
DNKS190033-4
Avskiljande av elev från studier och boende.
DNKS190144-2
Delegationsbeslut enligt 3A, Avdelningschef Konst och kultur beslutar
att medfinansiera projektet Basket med 25 000 kronor (expresstöd)
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-13
Driftnämnden Kultur och skola

§64
Anmälningar för kännedom
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att lägga anmälda handlingar till protokollet.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att lägga anmälda handlingar till protokollet.
Anmälningar
















DNKS160063-5
§ 24, Förvärv av del av fastighet Fastarp 2:172 Varbergs kommun
DNKS190040-26
§ 26, Ändringar i reglementen och dokument för ny politisk organisation
till följd av förändrad planerings- och uppföljningsprocess
DNKS190040-27
§ 20, revisionsberättelse 2018
DNKS190040-28
§ 21, Region Hallands årsredovisning 2018
DNKS190040-29
§ 22, Förslag till beslut om ansvarsfrihet 2018
DNKS190040-30
Inbjudan till gemensam diskussion kring Teater Hallands verksamhet
DNKS190040-31
Folkbildningsrådets samlade bedömning -Folkbildningens betydelse för
samhället 2018
DNKS190137-2
§ 128, Fördelning av medel ur stiftelsen Munkagårdsgymnasiets-,
Plönninges-, Katrinebergs-, och Löftadalens samfonder
DNKS160221-36
Beslut efter uppföljning för gymnasieskola, Munkagårdsgymnasiet
DNKS170230-83
Redovisning av kultursamverkansmodellen 2018
DNKS190040-32
Regeringsbeslut, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019
avseende Riksantikvarieämbetet
DNKS190040-33
Inbjudan till temadag: Bästa livsplatsen efter 65, 2019-10-18
Katrinebergs Folkhögskola
DNKS170230-84
Redovisning av kultursamverkansmodellen 2018
DNKS180155-82
Årsredovisning 2018
DNKS190040-35
Svar på enkät om breddat deltagande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-13
Driftnämnden Kultur och skola

§65
Avslutning
Ärendet
Nämndens ordförande Emma Gröndahl önskar alla en trevlig sommar. Nämndens
2:a vice ordförande Gustaf Kristensson önskar å nämndens vägnar ordförande en
trevlig sommar.
Paragrafen är justerad
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