Kallelse/föredragningslista
2021-10-21

Driftnämnden Kultur och skola
Tid: kl. 09:00-15:00
Plats: Mjellby konstmuseum

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
Marit Schwerin (M)
Lennart Hansson (KD)
Maud Lanne (S)
Övriga
Eva Nyhammar, förvaltningschef
Kristian Hafskjär, utvecklingsledare skola
Viveka Sverkerson, scenkontschef
Maria Ehrenberg, region• bibliotekarie
Mats Bjerde, Kultur i Halland, avdelningschef

Lovisa Aldrin (L), ordförande

Angelica Eriksson, sekreterare
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1.

Godkännande av föredragningslista 2021
DNKS210002
Förslag till beslut
Driftnämnd Kultur och skola beslutar att
• godkänna den utsända föredragningslistan

2.

Justering 2021
DNKS210001
Förslag till beslut
Driftnämnd Kultur och skola beslutar att
• utse Hanna Netterberg till justerare
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.

3.

Information om utredningen "Så fri är
konsten"

Eva Nyhammar

DNKS210003

4.

Kristian Hafskjär

Riskanalys 2022
DNKS210425

Förslag till beslut
Driftnämnd kultur och skola beslutat att
• ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa nämndens utvalda
riskområden och återkomma med förslag på internkontrollplan 2022
till nämndens sammanträde den 25 november 2021
Sammanfattning
Nämnden ombeds arbeta med att peka ut eventuella risker inom nämndens
ansvarsområde. Riskerna kommer hanteras som underlag i arbetet med
internkontrollplan för 2022.

Beslutsunderlag
• Beslutsförslag - Riskanalys 2022
Expedieras till
-

5.

10:15

Fika
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6.

Sammanträdesdatum 2022
DNKS210422
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att godkänna följande
sammanträdesdagar för 2022:
10 februari, 24 mars, 5 maj, 2 juni, onsdagen den 28 september, 20 oktober,
24 november, måndagen den 12 december
Sammanfattning
I enlighet med beslutat reglemente för driftnämnder i Region Halland § 18
(samt 6 kap. 18 § KL) ska nämnden besluta om sammanträdestider för
kommande år. I enlighet med arbetsordningen för driftnämnden Kultur och
skola, så har förslag på åtta sammanträden för år 2022 tagits fram. Enligt
sedvana ligger nämndens sammanträdesdagar på en torsdag, och
sammanträdestiderna är klockan 09:00-16:00.
Förslag på sammanträdesdagar 2022:
10 februari, 24 mars, 5 maj, 2 juni, onsdagen den 28 september, 20 oktober,
24 november, måndagen den 12 december
Beslutsunderlag
• Beslutsförslag - sammanträdesdatum 2022
Expedieras till
-

7.

Inriktningspriser för gymnasieutbildningen
2022

Eva Nyhammar

DNKS210431
Förslag till beslut
Driftsnämnd kultur och skola beslutar att fastställa inriktningspriserna för
gymnasieutbildningen 2022 enligt följande:
• Djurvård 217 500 kronor
• Lantbruk 246 000 kronor
• Skogsbruk 265 600 kronor
• Trädgård 277 800 kronor
• Naturturism 245 000 kronor
• Spårutbildningar - utbildning 422 700 kronor
• Spårutbildningar - boende 231 000 kronor
Sammanfattning
I enlighet med gymnasieförordningen 13 kap har priser för
naturbruksprogrammets inriktningar djurvård, lantbruk, skogsbruk, trädgård,
naturturism samt Spår 1 beräknats för Munkagårdsgymnasiet 2022.
Priserna bygger på Kultur och skolas förslag till budget för 2022.
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Beslutsunderlag
• Inriktningspriser för gymnasieutbildningen 2022
Expedieras till
-

8.

Framställan Kulturrådet 2022

Eva Nyhammar

DNKS210424
Sammanfattning
Handlingarna till ärendet skickas ut efter helgen.

9.

Mobilitetsstöd Folkhögskolor 2022

Eva Nyhammar

DNKS210194
Sammanfattning
Handlingarna till ärendet skickas ut efter helgen.

10.

Viveka Sverkerson, Maria
Ehrenberg, Mats Bjerde

Kulturpris Halland 2021
DNKS210058
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att

ge ordförande delegation på att föreslå Regionstyrelsen ett val av
kulturpristagare för år 2021
Sammanfattning
Region Halland delar årligen ut ett kulturpris till personer som gjort
framstående insatser inom kulturlivet. Genom priset vill Region Halland
uppmärksamma konstnärlig kvalitet och förstärka konstnärlig skaparkraft.
Priset delas ut till personer med anknytning till Hallands län.
Nomineringar till kulturpristagare för 2021 kunde lämnas fram till den 29
augusti. Pristagare offentliggörs den 8 december i samband med
Regionfullmäktiges sammanträde.
Beslutsunderlag
• Beslutsförslag - Kulturpris Halland 2021
Expedieras till
Regionstyrelsen

11.

Information till nämnden 2021
DNKS210003
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde lämnas information om:
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•
•

12.

Nationell dialog
Mötet med Stiftelsen Hallands länsmuseer

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
anteckna redovisade delegationsbeslut till protokollet
Delegationsbeslut
• DNKS210023-7 Avskiljande av studier och boende. Beslut enligt 5
O i förteckningen över delegationsärenden.
• DNKS210404-3 Delegationsbeslut enligt 3A, att medfinansiera
projekt Kurs "Bli egenutgivare" med 2 600 kronor
• DNKS210405-2 Delegationsbeslut enligt 3A, att medfinansiera
projekt Musikbranschträff Halland med 25 000 kronor
• DNKS210408-2 Delegationsbeslut enligt 3A, att avslå ansökan om
medfinansiering för projekt Porslin, Is och glas-skulpturer\teckningar
• DNKS210410-2 Delegationsbeslut enligt 3A, att medfinansiera
projekt Rytmkudde med 25 000 kronor.
• DNKS210414-2 Delegationsbeslut enligt 3A, att medfinansiera
projekt Florian med 25 000 kronor
• DNKS210412-2 Delegationsbeslut enligt 3A, att medfinansiera
projekt Barns rätt barns villkor med 25 000 kronor
• DNKS210411-2 Delegationsbeslut enligt 3A, att avslå ansökan om
medfinansiering för projekt Vi är här nu (Streamad liveinspelning)
• DNKS210407-3 Delegationsbeslut enligt 3A, att avslå ansökan om
medfinansiering för projekt Louis & Ehn
• DNKS210416-2 Delegationsbeslut enligt 3A, att medfinansiera
projektet film, Slow-spinning med 18 000 kronor
• DNKS210418-3 Delegationsbeslut enligt 3A, att avslå ansökan om
medfinansiering för projekt Dua
• DNKS210415-2 Delegationsbeslut enligt 3A, att avslå ansökan om
medfinansiering för projekt Förstudie av Svenska Institutet i Aten
2022

13.

Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
• lägga anmälda handlingar till protokollet
Anmälningar
• DNKS210004-36 §105, Sammanträdesdagar 2022 för
regionstyrelsen
• DNKS210004-38 Rapporten Stärkta bibliotek - Uppföljning av
satsningen Stärkta bibliotek 2018-2020
• DNKS200441-64 Ändring av beslut om Tillfälligt extra
verksamhetsstöd för 2021, dnr KUR 2021/6001, KUR 2021/8607
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• DNKS210004-39 § 312, Beslut om revidering antagen
fastighetsprocess
• DNKS210429-1 Beslut, Inspektionen för vård och omsorg avslutar
ärendet, Tillsyn av stödboende för barn och unga vid Löftadalens
Folkhögskola
• DNKS210004-42 Rapport 2021:1, Så fri är konsten - Den
kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten
• DNKS210433-1 Bidragsramar för Statsbidrag för anställning av
lärarassistenter 2022
• DNKS210004-43 Rapport: Ett engagerande mikrokosmos Folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang
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4
DNKS210425
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Regionkontoret
Styrning och stöd
Angelica Eriksson
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag
Datum
2021-10-13

Diarienummer
DNKS210425

Driftnämnden Kultur och Skola

Beslutsförslag - Riskanalys 2022
Förslag till beslut
Driftnämnd kultur och skola beslutat att
• ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa nämndens utvalda
riskområden och återkomma med förslag på internkontrollplan 2022 till
nämndens sammanträde den 25 november 2021
Sammanfattning
Nämnden ombeds arbeta med att peka ut eventuella risker inom nämndens
ansvarsområde. Riskerna kommer hanteras som underlag i arbetet med
internkontrollplan för 2022.
Bakgrund
Riskanalyser behövs och används i många syften – i verksamhetsplanering och
förändringsprocesser, i uppbyggnad av processer, rutiner och system, i
säkerhetsarbete och projektarbete. Oavsett syfte med riskanalysen så behöver
den kopplas till aktuellt mål, uppdrag, åtagande eller process för att bli
meningsfull. Det handlar om att ringa in de viktigaste riskerna som kan hindra
eller hota verksamheten. Inom arbetet med den interna kontrollen är
riskanalysen det centrala verktyget, den mest kraftfulla byggstenen. Att göra en
riskanalys är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma
och hantera risker.
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Konsekvensbeskrivning
Driftnämndens riskanalys är en redovisning av identifierade risker i
verksamheternas rutiner och processer. Om ojämställda förhållanden inom
förvaltningens rutiner och processer förekommer måste dessa hanteras i
särskild ordning i samband med att beslut om policy eller rutin tas fram.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Det finns inga ekonomiska konsekvenser till följd av beslutet.
Kultur och skola
Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Kristian Hafskjär
Utvecklingsledare

Styrelsens/nämndens beslut delges

-
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Regionkontoret
Styrning och stöd
Angelica Eriksson
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag
Datum
2021-10-07

Diarienummer
DNKS210422

Driftnämnden Kultur och Skola

Beslutsförslag - sammanträdesdatum 2022
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
- godkänna föreslagna sammanträdesdagar för 2022
Sammanfattning
I enlighet med beslutat reglemente för driftnämnder i Region Halland § 18
(samt 6 kap. 18 § KL) ska nämnden besluta om sammanträdestider för
kommande år. I enlighet med arbetsordningen för driftnämnden Kultur och
skola, så har förslag på åtta sammanträden för år 2022 tagits fram. Enligt
sedvana ligger nämndens sammanträdesdagar på en torsdag, och
sammanträdestiderna är klockan 09:00-16:00.
Förslag på sammanträdesdagar 2022:
10 februari, 24 mars, 5 maj, 2 juni, onsdagen den 28 september, 20 oktober,
24 november, måndagen den 12 december
Konsekvensbeskrivning
Beslutet medför inga konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Kultur och skola
Eva Nyhammar
Förvaltningschef

-
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Inriktningspriser för
gymnasieutbildningen 2022
7
DNKS210431
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Kultur och skola
Stab och ledning
Anne Conradsson
Controller

Beslutsförslag
Datum
2021-10-06

Diarienummer
DNKS210431

Driftnämnden Kultur och Skola

Beslutsförslag - Inriktningspriser för
gymnasieutbildningen 2022
Förslag till beslut
Driftsnämnd kultur och skola beslutar att
- fastställa inriktningspriserna för gymnasieutbildningen 2022 enligt
följande
• Djurvård

217 500 kronor

• Lantbruk

246 000 kronor

• Skogsbruk

265 600 kronor

• Trädgård

277 800 kronor

• Naturturism

245 000 kronor

• Spårutbildningar - utbildning

422 700 kronor

• Spårutbildningar - boende

231 000 kronor

Sammanfattning
I enlighet med gymnasieförordningen 13 kap har priser för
naturbruksprogrammets inriktningar djurvård, lantbruk, skogsbruk, trädgård,
naturturism samt Spår 1 beräknats för Munkagårdsgymnasiet 2022.
Priserna bygger på Kultur och skolas förslag till budget för 2022.
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Konsekvensbeskrivning
Inga konsekvenser avseende jämställdhet med anledning av beslutet.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inriktningspriserna har stor påverkan på skolans möjligheter att bedriva sin
verksamhet.
Förvaltning
Eva Nyhammar
Förvaltningschef
Bilaga:
-

Styrelsens/nämndens beslut delges

-
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Regionkontoret
Styrning och stöd
Angelica Eriksson
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag
Datum
2021-10-13

Diarienummer
DNKS210058

Driftnämnden Kultur och Skola

Beslutsförslag - Kulturpris Halland 2021
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
• ge ordförande delegation på att föreslå Regionstyrelsen ett val av
kulturpristagare för år 2021
Sammanfattning
Region Halland delar årligen ut ett kulturpris till personer som gjort
framstående insatser inom kulturlivet. Genom priset vill Region Halland
uppmärksamma konstnärlig kvalitet och förstärka konstnärlig skaparkraft.
Priset delas ut till personer med anknytning till Hallands län.
Nomineringar till kulturpristagare för 2021 kunde lämnas fram till den 29
augusti. Pristagare offentliggörs den 8 december i samband med
Regionfullmäktiges sammanträde.
Konsekvensbeskrivning
Hallands kulturpris delas ut årligen. Inför beslut redovisas hur tidigare
kulturpris fördelats avseende kön, geografi och konstart.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Prissumman är 75 000 kr och hanteras inom budget.
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Kultur och skola

Eva Nyhammar
Förvaltningschef
Bilaga:

Kulturprisnominerade 2021
Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen
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