Kallelse/föredragningslista
2022-02-03

Driftnämnden Kultur och skola
Tid: kl. 09:00-15:00
Plats: Microsoft Teams

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
Christoffer Andersson, tjänsteperson
Vicky Sverkersson, avdelningschef
Lars Fridén, tjänsteperson
Davor Abazovic, tjänsteperson
Kristian Hafskjär, utvecklingsledare
Anette Johansson, biträdande förvaltningschef
Anders T Carlsson, utvecklingsledare
Anne Conradsson, controller
Gledis Rexhepi, praktikant kultur och skola

Lovisa Aldrin (L), ordförande

Karolin Hamnér, sekreterare
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1.

Justering 2022
DNKS220014
Förslag till beslut
Driftnämnd Kultur och skola beslutar att
• utse Elina Berg (S) till justerare
Sammanfattning
Protokoll justeras av ordförande och en ledamot.

2.

Godkännande av föredragningslista 2022
DNKS220015
Förslag till beslut
Driftnämnd Kultur och skola beslutar att
• godkänna den utsända föredragningslistan.

3.

Information till nämnden 2022
DNKS220016
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att:
• anteckna att information har lämnats till nämnden.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde lämnas information om följande:
• Presentation av verksamheterna: Art Inside Out, Rum för dans, Musik
Hallandia
•

Information om Årsrapport 2021 för Art Inside Out

•

Verksamhetens planeringsanalys 2023

Beslutsunderlag
• Verksamhetens Planeringsanalys 2023 Kultur och skola
• Årsrapport 2021 Art Inside Out

4.

Årsredovisning 2021 Kultur och skola
inklusive uppföljning av internkontrollplan
och arbetsmiljöplan
DNKS200403
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
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•

fastställa upprättad årsredovisning inklusive uppföljning av
internkontrollplan och arbetsmiljöplan

•

överlämna årsredovisningen till regionstyrelsen

Sammanfattning
Kultur och skolas verksamhet har i sin helhet påverkats av pandemin.
Inom skolområdet har fokus legat på att upprätthålla ordinarie
undervisningsverksamhet, vilket medfört att till exempel extern utåtriktad
verksamhet prioriterats bort. Trots långa perioder av fjärrundervisning och
anpassningar har varken söktryck, elevers och deltagares uppfattning av sina
studiemiljöer, avhopp eller studieresultat påverkats negativt.
Den hårt drabbade kultursektorn har erhållit stöd under pandemin genom
omfördelning inom den regionala kulturbudgeten samt fördelning av extra
statligt stöd till verksamheter inom kultursamverkansmodellen. Detta stöd har
- tillsammans med andra statliga stöd och nämndens beslut att medge att
verksamhet kan planeras om, skjutas fram eller ställas in utan återkrav eller
utebliven ersättning - haft en avgörande betydelse för i synnerhet det fria
kulturlivets aktörer.
Möjligheten att ta del av eller delta i kulturarrangemang har varit begränsad. I
synnerhet barn och unga liksom äldre har påverkats.
Verksamheten har fokuserat på att upprätthålla grundverksamhet men
bedömningen är att såväl skol- som kulturverksamhet ändå bidragit till de
övergripande målen för fokusområdena Hög attraktivitet, Ökad
konkurrenskraft respektive Stärkt delaktighet.
För personalen har coronapandemin och dess påverkan genom frånvarande
personal, hemarbete, distansundervisning och inställda evenemang märkts
både i uppföljning av sjukfrånvaro och HME-index även om förvaltningens
resultat fortfarande ligger högt.
Kultur och skola redovisar ett ekonomiskt överskott på 7 389 tkr. Avvikelsen
mot budget är till största del en konsekvens av coronapandemin.

Beslutsunderlag
• Beslutsförslag Årsredovisning 2021 Kultur och skola inklusive
uppföljning av internkontrollplan och arbetsmiljöplan
• Årsredovisning 2021 Kultur och skola
Expedieras till
Regionstyrelsen
Statens kulturråd
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5.

Internbudget 2022

6.

Årsberättelse 2021 Rum för Dans
DNKS200369
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
• fastställa upprättad årsberättelse för 2021
Sammanfattning
Liksom de flesta verksamheter inom scenkonsten har även Rum för Dans
brottats med de utmaningar Corona-pandemin orsakat. Under våren ställdes
de flesta publika arrangemang in, men med god planering och en flexibel
hantering och inställning från alla medverkande har Rum för Dans kunnat
genomföra residensverksamhet, samproduktion och arrangemang, även om
en stor andel av dessa blivit inställda eller framflyttade. Omställningen till
digitala verktyg har påskyndats.
Beslutsunderlag
• Beslutsförslag Rum för Dans Årsrapport 2021
• Årsberättelse 2021 Rum för Dans
Expedieras till
Falkenbergs kommun – Kultur-, fritids- och teknik
Kungsbacka kommun – Kultur & Fritid

7.

Årsberättelse 2021 Musik Hallandia
DNKS200366
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
• fastställa årsberättelse för Musik Hallandia 2021
Sammanfattning
Den regionala musikinstitutionens uppdrag är att verka för musikscenens
utveckling och dess tillgänglighet i Halland. I samarbete och samråd med
musiklivets olika aktörer – såväl regionalt som nationellt och internationellt –
ska vi producera, främja och stödja musiklivet i Halland.
2021 har präglats av såväl nedstängning som av återstart. Under den första
halvan av året tillät restriktionerna en publik på åtta personer, vilket
begränsade möjligheterna att nå ut. Under denna period fokuserades på
främjande projekt som i första hand gick att genomföra digitalt. I vissa fall
kunde mindre grupper mötas. De arrangörer som valt att producera digitala
arrangemang har erhållit extra stöd. Under året har Musik Hallandia också
satsat på projekt riktade mot unga, en grupp som drabbats mycket av
isolering. Även den äldre målgruppen har prioriterats. I början av sommaren
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släppte vissa restriktioner och suget efter evenemang var stort samtidigt som
det fanns flera utmaningar kring säkerhet och smittsäkring under
evenemang. Under hösten har livemusikscenen tagit fart igen och publiken
har hittat tillbaka till scenerna.
Beslutsunderlag
• Beslutsförslag Musik Hallandia Årsberättelse 2021
• Årsberättelse Musik Hallandia 2021
Expedieras till
-

8.

Förlängning av mandat gällande kulturstöd
för 2022 med anledning av covid-19pandemin
DNKS200167
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att
• uppdra åt Kultur och Skolas förvaltningschef att under 2022
omfördela medel avsedda för intern kulturverksamhet för att
möjliggöra insatser som motverkar negativa konsekvenser för
kultursektorn i Halland med anledning av covid-19-pandemin
•

under 2022 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

•

förvaltningschef får delegation på att under 2022 fatta beslut om
arbetsstipendier

•

förvaltningen kan medge att verksamhet planeras om, skjutas fram
eller ställs in på grund av coronaviruset covid-19

•

under 2022 inte kräva återbetalning för kostnader i projekt och
arrangemang som medfinansierats och som måste ställas in på
grund av coronaviruset

•

under 2022 utbetala kontrakterade arvoden och ersättningar till parter
vars arrangemang och uppdrag måste ställas in på grund av
coronaviruset

•

redovisning och uppföljning ska anpassas efter kapacitet och
möjligheter hos den person, det företag eller den organisation som
beviljats stöd. Det innebär att datum för att skicka in
verksamhetsberättelser, redovisningar av beviljad projektfinansiering
och liknande kan förlängas.
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Sammanfattning
De tillfälliga förändringar av förvaltningens mandat som beslutats gälla för
2020 och 2021 föreslås förlängas för att fortsatt möjliggöra insatser för att
motverka negativa konsekvenser av covid-19-pandemin för kultursektorn i
Halland.
Beslutsunderlag
• Beslutsförslag - Förlängning av mandat gällande kulturstöd för 2022
med anledning av covid-19-pandemin
Expedieras till
Expediering enligt sändlista, till organisationer med överenskommelser.

9.

Remissyttrande över betänkandet Från kris
till kraft – återstart för kulturen (SOU
2021:77)
DNKS210489
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
• anta yttrande enligt bilaga.
Sammanfattning
Region Halland har fått möjlighet att lämna synpunkter till
Kulturdepartementet på betänkandet Från kris till kraft – återstart för kulturen
(SOU 2021:77).
I utredningen föreslås insatser som dels stärker förutsättningarna för
kulturens återstart och utveckling under och efter covid 19-pandemin, dels
möjliggör ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av Sverige.
Beslutsunderlag
• Beslutsförslag Remissyttrande över betänkandet Från kris till kraft –
återstart för kulturen (SOU 2021:77)
• Remissyttrande över betänkandet Från kris till kraft – återstart för
kulturen (SOU 2021:77)
Expedieras till
Kulturdepartementet
Regionstyrelsen
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10.

Arbetsstipendium 2022
DNKS210438
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
• tio konstnärer tilldelas arbetsstipendier om vardera 75 000 kr (Namn
presenteras på sammanträdet)
• övriga inkomna ansökningar om arbetsstipendium avslås.
Sammanfattning
Region Halland fördelar arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare
utifrån Riktlinjer för regionalt kulturstöd – arbetsstipendier som beslutades
2017-10-26 (DNKS 160217). Stipendiet är ett allmänt stöd för fördjupad
konstnärlig yrkesverksamhet som ska göra det möjligt för konstnärer att
koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Målsättningen är att
stipendierna ska bidra till att professionella kulturskapare ska ha möjlighet att
bo och verka i Halland.
Kultur i Halland tillsätter en jury som får i uppdrag att utifrån riktlinjerna ta
fram ett komplett förslag som beslutas av Driftnämnd Kultur och skola.
Förslaget ska utifrån given budgetram omfatta antal arbetsstipendier, belopp
per arbetsstipendium och mottagare. Jury för 2022 års stipendier: Jesper
Brygger (Litteratur), Joanna Karlberg (Film), Jonas Burman (Musik),
Charlotta Eidenskog (Bild och form, konsthantverk och slöjd) och Lis
Hellström Sveningson (Scenkonst).
Information om stipendiater och juryns sammansättning publiceras på Region
Hallands webb
Beslutsunderlag
• Beslutsförslag arbetsstipendium 2022
Expedieras till
De som ansökt om Arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare
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11.

Val av sekreterare
DNKS190003
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
• utse Karolin Hamnér till sekreterare i Driftnämnden Kultur och skola.
Sammanfattning
Driftnämnden Kultur och skola har att utse ny sekreterare för nämnden för
mandatperioden.
Beslutsunderlag
• Beslutsförslag - Val av sekreterare
Expedieras till
-

12.

Inkomna och utgående skrivelser 2022
DNKS220017
Förslag till beslut
Driftnämnd Kultur och skola beslutar att
• anteckna att inkomna och utgående skrivelser har redovisats för
nämnden.
Beslutsunderlag
• Frågor, regional studie i utredningen Kreativa Sverige
• Information från snabbutredningen Kreativa Sverige
• § 256 Information om slutrapport - Aktiviteter för barn och unga i
behov av särskilt stöd

13.

Anmälningar för kännedom
Anmälningar
• DNKS210004-61 Nyhetsbrev 2021-12-17, Ett digitalt konvent tar
form!
• DNKS210004-62 Regeringsbeslut 22, 2021-12-16. Regleringsbrev
för budgetåret 2022 avseende Riksantikvarieämbetet
• DNKS210422-4 Beslutsförslag, Ändring av sammanträdesdag
2022-02-10 till 2022-02-03
• DNKS210004-64 Regeringsbeslut 19, 2021-12-16. Regleringsbrev
för budgetåret 2022 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
• DNKS210004-65 Regeringsbeslut 21, 2021-12-16. Regleringsbrev
för budgetåret 2022 avseende Riksarkivet
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• DNKS210194-12 Rekommendation om mobilitetstöd till
folkhögskolorna 2022
• DNKS210004-68 Regeringsbeslut, Riktlinjer Riksteatern för
budgetåret 2022
• DNKS210004-69 Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåret
2022 avseende Statens Kulturråd
• DNKS220017-1 § 256 Information om slutrapport - Aktiviteter för
barn och unga i behov av särskilt stöd
• DNKS220017-2 Information från snabbutredningen Kreativa
Sverige
• DNKS220020-1 Revisionsrapport Granskning av styrning och
ledning av kulturverksamheten
• DNKS220017-3 Frågor, regional studie i utredningen Kreativa
Sverige
• DNKS220034-1 Kulturnämnden § 5, Bidrag till stiftelsen Hallands
Länsmuseer 2022

14.

Redovisning av delegeringsbeslut
Delegationsbeslut
• DNKS210596-2 Delegationsbeslut enligt 3.12.1.5 om att
medfinansiera projekt Översättargruvan 22 (expresstöd) (94230)
med 25 000 kronor
• DNKS210595-3 Delegationsbeslut enligt 3.12.1.5, om att
medfinansiera projekt Webbvision Husknuten (expresstöd) (94284)
med 25 000 kronor
• DNKS210597-2 Delegationsbeslut enligt 3.12.1.5, att avslå
ansökan om medfinansiering för projekt Naturskulpturer
• DNKS210010-31 Delegationsbeslut enligt 2.1.1.1 avseende
Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal
• DNKS220019-2 Delegationsbeslut enligt 3.12.1.5 om fördelning av
anslag till subventionering av kultur för barn (2-18 år)
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