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Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ärendelista
§23
§24
§25
§26
§27
§28

DN KS Justering 2020
DN KS Godkännande av föredragningslista 2020
Tillfällig förändring av riktlinjer för regionalt kulturstöd med anledning av
covid-19- pandemin
Information till nämnden 2020
Redovisning av delegeringsbeslut
Anmälningar för kännedom

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§23
DN KS Justering 2020
DNKS200001
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att


utse Elina Berg (S) 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
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att


utse Elina Berg (S) att jämte ordförande justera protokollet.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§24
DN KS Godkännande av föredragningslista 2020
DNKS200002
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att


godkänna 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 beslutar att


godkänna den utsända föredragningslistan

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Driftnämnden Kultur och skola

§25
Tillfällig förändring av riktlinjer för regionalt kulturstöd med
anledning av covid-19- pandemin
DNKS200167
Beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att


uppdra åt förvaltningen Kultur och skola att:

1. Under 2020 omfördela medel avsedda för intern kulturverksamhet för att
möjliggöra insatser som motverkar negativa konsekvenser för kultursektorn i Halland
med anledning av covid-19-pandemin.
2. Under 2020 och 2021 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. Därutöver vid behov flytta ansökningar från en
ansökningsform till en annan ansökningsform.
3. Basera stödet till distriktsorganisationer verksamma i Halland på 2019 års
verksamhet som underlag för finansiering 2021. Beslutet gäller de organisationer
som beviljas stöd enligt gällande regelverk och praxis. Det omfattar: barn- och
ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer, pensionärsorganisationernas
distriktsorganisationer, nykterhetsrörelsens distriktsorganisationer, RF SISU Halland
(från 2020 agerar SISU Halland under nytt gemensamt namn med Hallands
idrottsförbund) och Parasport Halland. För studieförbundens distriktsorganisationer
fördelas stödet för 2021 utifrån 2019 års underlag och gällande fördelningsnyckel,
även för verksamhetsåret 2022 ska 2019 års verksamhet utgöra underlag för
fördelning av stöd till studieförbunden.


förvaltningschef får delegation på att under 2020 och 2021 fatta beslut om
arbetsstipendier.

Ärendet

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2020-05-12
Driftnämnden Kultur och skola
Tillfälliga förändringar av förvaltningens mandat föreslås för att möjliggöra insatser för
att motverka negativa konsekvenser av covid-19-pandemin för kultursektorn i
Halland.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att


uppdra åt förvaltningen Kultur och skola att:

1. Under 2020 omfördela medel avsedda för intern kulturverksamhet för att
möjliggöra insatser som motverkar negativa konsekvenser för kultursektorn i Halland
med anledning av covid-19-pandemin.
2. Under 2020 och 2021 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. Därutöver vid behov flytta ansökningar från en
ansökningsform till en annan ansökningsform.
3. Basera stödet till distriktsorganisationer verksamma i Halland på 2019 års
verksamhet som underlag för finansiering 2021. Beslutet gäller de organisationer
som beviljas stöd enligt gällande regelverk och praxis. Det omfattar: barn- och
ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer, pensionärsorganisationernas
distriktsorganisationer, RF SISU Halland (från 2020 agerar SISU Halland under nytt
gemensamt namn med Hallands idrottsförbund) och Parasport Halland. För
studieförbundens distriktsorganisationer fördelas stödet för 2021 utifrån 2019 års
underlag och gällande fördelningsnyckel, även för verksamhetsåret 2022 ska 2019
års verksamhet utgöra underlag för fördelning av stöd till studieförbunden.


förvaltningschef får delegation på att under 2020 och 2021 fatta beslut om
arbetsstipendier.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillfällig förändring av riktlinjer för regionalt kulturstöd med
anledning av covid-19- pandemin
 Riktlinjer för regionalt kulturstöd 2016 (fastställd i DNKS 2015-05-07)
Expedieras till
Regionstyrelsen, Hallands bildningsförbund och distriktsorganisationer
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Driftnämnden Kultur och skola

§26
Information till nämnden 2020
DNKS200003
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att


notera informationen till protokollet.

Ärendet
Yttrande till Skolinspektionen
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att


notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-12
Driftnämnden Kultur och skola

§27
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att anteckna redovisade delegeringssbeslut
till protokollet.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att anteckna redovisade delegeringssbeslut
till protokollet.
Delegeringsbeslut


















DNKS200134-2
Delegationsbeslut enligt 3A om att bevilja medfinansiering av projekt
Bubblan som aldrig sprack.
DNKS200068-4
Delegationsbeslut enligt 1A, Kompensation för utebliven skollunch vid
distansundervisning
DNKS200120-1
Delegationsbeslut enlig 6L, att utse stipendiater av stiftelsen
Munkagårdsgymnasiets-, Plönninges-, Katrinebergs- och Löftadalens samfonder
DNKS200130-2
Delegationsbeslut enligt 3A, att medfinansiera projektet Vissa somnar
helt med 25 000 kronor
DNKS200143-2
Delegationsbeslut enligt 3A, att avslå ansökan om medfinansiering för
projektet Sommarteater med 123 Schtunk
DNKS200141-2
Delegationsbeslut enligt 3A, att avslå ansökan om medfinansiering för
projektet Hypnosen
DNKS200129-3
Delegationsbeslut enligt 3A, att avslå ansökan om medfinansiering för
projektet Teater Albatross vill göra teater och konst tillgänglig på nätet
DNKS200140-2
Delegationsbeslut enligt 3A, att medfinansiera projektet Creepboy med
5 000 kronor
DNKS200047-2
Delegationsbeslut enligt 3A om att avslå ansökan för bokprojektet Se,
Upplev, Tänk och Måla.
DNKS200124-2
Delegationsbeslut enligt 3A om att avslå ansökan för projektet Art Fairs
DNKS200137-2
Delegationsbeslut enligt 3A om att avslå ansökan för projektet Stöd för
konstnärligt arbete
DNKS200126-2
Delegationsbeslut enligt 3A om att medfinansiera projektet Art Van ett
sommaräventyr
DNKS200138-2
Delegationsbeslut enligt 3A, att medfinansiera projektet Mönster i metall
med 25 000 kronor
DNKS200068-6
Delegationsbeslut enligt 1A, justering av beslut avseende skollunch vid
distansundervisning 2020-04-16
DNKS200145-2
Delegationsbeslut enligt 3A, att medfinansiera projektet Art Van ett
sommaräventyr med 25 000 kronor
DNKS200132-2
Delegationsbeslut enligt 3A om att avslå ansökan för expresstöd till
heltidsförfattare.
DNKS200121-2
Delegationsbeslut enligt 3A om att avslå ansökan om expresstöd för
projektet Manus till böcker för läsare med stora utmaningar.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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DNKS200125-2
Delegationsbeslut enligt 3A om att avslå ansökan om expresstöd för
projektet Eget konstnärligt arbete.
DNKS200135-2
Delegationsbeslut enligt 3A om att avslå ansökan om expresstöd för
kostnader för heltidsförfattare.
DNKS200146-2
Delegationsbeslut enligt 3A, att medfinansiera projektet För en stund,
med Sångsvanen och Koltrasten med 24 000 kronor
DNKS200150-3
Delegationsbeslut enligt 3A, att medfinansiera projektet Friskvårdskör
på distans med 10 000 kronor
DNKS200148-2
Delegationsbeslut enligt 3A, att avslå ansökan om medfinansiering för
projektet Gör Rådhusets historia tillgänglig
DNKS200136-2
Delegationsbeslut enligt 3A, att avslå ansökan om medfinansiering för
projektet Eget konstnärligt skapande av fotokonst
DNKS200142-2
Delegationsbeslut enligt 3A, att medfinansiera projektet Dagens
Papparoll med 25 000 kronor
DNKS200155-2
Delegationsbeslut enligt 3A, att medfinansiera projektet Urban Garden
Day 2020 med 20 000 kronor
DNKS200154-2
Delegationsbeslut enligt 3A, att avslå ansökan om medfinansiering av
projektet Frälsarkransen
DNKS200128-2
Delegationsbeslut enligt 3A, att avslå ansökan om medfinansiering av
projektet Det brinner runt om mig

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§28
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

















DNKS200004-16
Kulturnämnden § 40, Hantering av kulturstöd med anledning av covid19
DNKS200033-4
Protokoll från Samverkansgruppen vid Katrinebergs Folkhögskola 202003-27
DNKS200147-1
Revisionsrapporten Grundläggande granskning 2019, Driftnämnden
Kultur och skola
DNKS200149-1
Förslag till regionalt krispaket för kulturen med anledning av covid-19
DNKS200033-5
Protokoll, Kultur och skolas samverkansgrupp, 2020-03-30
DNKS200033-6
Protokoll, Kultur och skolas samverkansgrupp, 2020-03-16
DNKS200033-7
Protokoll, Kultur och skolas samverkansgrupp, 2020-03-10
DNKS190157-6
Skrivelse angående folkhögskolornas framtida finansiering
(mobilitetsstöd)
DNKS200004-18
FLYTTAT TILL DNKS170167 § 47 Regelverk för Region Hallands
bidragsgivning till distriktsorganisationer övergripande
DNKS200004-19
§ 44 Svar på revisionsrapport Kris- och katastrofberedskap –
Granskning av Region Hallands arbete i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer
DNKS200004-21
Region Hallands månadsrapport januari-februari 2020
DNKS200004-20
Region Hallands årsredovisning 2019
DNKS200004-22
§ 64 Hantering av alternativ skyddsutrustning med anledning av covid19
DNKS200153-1
Förfrågan angående inkommen signal om att avsluta
distansundervisning samt övrig undervisning i förtid, Munkagårdsgymnasiet
DNKS200059-2
Angående folkhögskolornas finansiering (mobilitetsstöd)
DNKS190316-17
Statsbidrag till studieförbundet Ibn Rushd

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign
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