Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-28

Driftnämnden Kultur och skola
Plats och tid

Katrinebergs Folkhögskola, klockan 09:00-14:00

Ledamöter

Lovisa Aldrin (L) (ordförande)
Maud Lanne (S) (vice ordförande)
Anders Ekström (M)
Sven-Anders Svensson (C)
Christina Corin (MP)
Camilla Gustavsson (S)
Conny Carlsson (S)

Övriga

Eva Nyhammar, Anne Lang §71, Viveka Sverkerson §71, Maria
Ehrenberg §71, Anders Hallberg §§64-69

Paragrafer

§§64-71

Utses att justera

Sven-Anders Svensson

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

........................................................................................................
Angelica Eriksson

Ordförande

........................................................................................................
Lovisa Aldrin

Justerare

................................................
Sven-Anders Svensson

Ordförandes sign

………………………………..

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Driftnämnden Kultur och skola
2017-09-28

Organ
Sammanträdesdatum
Paragrafer
Justeringsdatum
Datum för anslagets uppsättande
Datum för anslagets nedtagande
Protokollets förvaringsplats
Regionkontoret

Underskrift

.................................................

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-28
Driftnämnden Kultur och skola

Ärendelista
§64
§65
§66
§67
§68
§69
§70
§71

Justering 2017
Godkännande av föredragningslistan 2017
Anmälningar för kännedom
Sammanträdesplanering 2018
Uppföljningsrapport 2 - kultur och skola
Positionspapper kultur
Information till nämnden 2017
Kulturpris 2018

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-28
Driftnämnden Kultur och skola

§64
Justering 2017
DNKS170209
Beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
 utse Sven-Anders Svensson (C) att jämte ordförande justera protokollet
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
 utse Sven-Anders Svensson (C) att jämte ordförande justera protokollet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-28
Driftnämnden Kultur och skola

§65
Godkännande av föredragningslistan 2017
DNKS170210
Beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
 godkänner den utsända föredragningslistan
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
 godkänner den utsända föredragningslistan
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-28
Driftnämnden Kultur och skola

§66
Anmälningar för kännedom
Beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
 godkänna anmälda handlingar och lägger dem till protokollet
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
 godkänna anmälda handlingar och lägger dem till protokollet
Anmälningar





















DNKS160226-36
Verksamhetsberättelse 2016 - Göteborgs Scoutdistrikt
DNKS160226-37
Verksamhetsberättelse 2015-2016 - Equmenia Väst
DNKS160226-38
Verksamhetsberättelse 2016 - SSU Halland
DNKS170238-1
Underlag inför överenskommelse om regional kulturverksamhet Hallands Bildningsförbund
DNKS170241-1
Underlag inför överenskommelse om regional kulturverksamhet Hallands Kulturhistoriska Museum/Arkiv
DNKS170240-1
Underlag inför överenskommelse om regional kulturverksamhet Laholms kommun
DNKS170243-1
Underlag inför överenskommelse om regional kulturverksamhet Isildurs Bane/IB Expo Music
DNKS170244-1
Underlag inför överenskommelse om regional kulturverksamhet - Teater
Albatross
DNKS170245-1
Underlag inför överenskommelse om regional kulturverksamhet Halmstads kommun
DNKS170246-1
Underlag inför överenskommelse om regional kulturverksamhet Riksteatern Halland
DNKS170134-2
Underlag inför överenskommelse om regional kulturverksamhet Garnisons- och Luftvärnsmuseet
DNKS170064-26
Förlängning av avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna till
och med 2017-12-31
DNKS160226-39
Verksamhetsberättelse 2016 - Friluftsfrämjandet Region Väst
DNKS170248-1
Underlag inför överenskommelse om regional kulturverksamhet Kulturverket
DNKS170249-1
Underlag inför överenskommelse om regional kulturverksamhet Västsvenska Turnerande Sommarsällskapet/VSTS
DNKS170248-2
Kompletterande underlag inför överenskommelse om regional
kulturverksamhet
DNKS170211-2
Underlag inför överenskommelse om regional kulturverksamhet Operation Opera
DNKS170247-1
Underlag inför överenskommelse om regional kulturverksamhet Falkenbergs kommun
DNKS170239-1
Underlag inför överenskommelse om regional kulturverksamhet - Hylte
kommun
DNKS170004-37
Cirkulär 17:43, Museilag (2017:563) - ny lagstiftning på kulturområdet

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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DNKS170004-38
DNKS170004-39

§ 100, Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Om ekonomiskt stöd till studieförbunden och till SISU

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-28
Driftnämnden Kultur och skola

§67
Sammanträdesplanering 2018
DNKS170227
Beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
 godkänna följande sammanträdesdagar för år 2018
15 februari
14 mars
26 april
14 juni
20 september
18 oktober
8 november
13 december
Ärendet
I enlighet med driftnämnders reglemente i Region Halland § 18 (samt 6 kap. 18 § KL)
ska nämnden besluta om sammanträdestider för kommande år. I enlighet med
arbetsordningen för driftnämnden har förslag på åtta sammanträden för år 2017
tagits fram. Enligt förslag ligger nämndens sammanträdesdagar på en torsdag, och
sammanträdestiderna är 09:00-16:00. Nämnden har valt att förlägga sina
sammanträden ute i verksamheter som de finansierar.
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
 godkänna följande sammanträdesdagar för år 2018
15 februari
15 mars
26 april
14 juni
20 september
18 oktober
8 november
13 december
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 2018
Expedieras till
Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

8(13)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-28
Driftnämnden Kultur och skola
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-28
Driftnämnden Kultur och skola

§68
Uppföljningsrapport 2 - kultur och skola
DNKS170059
Beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
 fastställa upprättad uppföljningsrapport
 överlämna fastställd uppföljningsrapport till regionstyrelsen
Ärendet
Månadsrapporten kompletteras efter åtta månader av uppföljningsrapport 2.
Innehållet i denna rapport motsvarar innehållet i månadsrapporten och innehåller
även en fördjupad analysdel av mål och verksamheter. Redovisning av målen ska
grunda sig på en samlad analys utifrån perspektiven ekonomi – personal –
verksamhet. Styrkor och svagheter i den egna verksamheten ska belysas liksom
områden med störst potential till förbättring. Uppföljningen ska spegla samtliga mål
och samtliga verksamheter. Redovisningen ska redogöra för resultatet av
aktiviteterna så att målstyrningskedjan och måluppfyllelsen tydligt framgår.
Rapporten ska också innehålla en analys av eventuella avvikelser och även fakta om
verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi utifrån verksamhetens karaktär samt
uppföljning av eventuella beslutade åtgärdsplaner.
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
 fastställa upprättad uppföljningsrapport
 överlämna fastställd uppföljningsrapport till regionstyrelsen
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse uppföljningsrapport 2
 Uppföljningsrapport 2 2017 - Driftnämnden Kultur och skola
Expedieras till
Regionstyrelsen
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2017-09-28
Driftnämnden Kultur och skola

§69
Positionspapper kultur
DNKS170250
Beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar
 att anteckna informationen till protokollet
Ärendet
På driftnämnden informeras om arbetet med att ta fram ett positionspapper för kultur
inom regionsamverkan sydsveriges ansvarsområde. Ärendet redovisar även övrig
information från regionsamverkan sydsverige.
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar
 att anteckna informationen till protokollet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Driftnämnden Kultur och skola

§70
Information till nämnden 2017
DNKS170007
Beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
 anteckna informationen till protokollet
Ärendet
På nämnden informeras om:
 Dialog med professionella kulturlivet
 SKL kulturchefsmöte
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
 anteckna informationen till protokollet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2017-09-28
Driftnämnden Kultur och skola

§71
Kulturpris 2018
DNKS160219
Beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
 ge ordförande delegation på att föreslå regionstyrelsen ett val av
kulturpristagare för år 2017
Ärendet
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.
I enlighet med driftnämnder i Region Hallands reglemente § 7 ska driftnämnden
kultur och skola förbereda förslag till kulturpristagare. Nomineringar till
kulturpristagare för 2017 kunde lämnas fram till den 1 augusti. Pristagare
offentliggörs den 29 november på Regionfullmäktiges sammanträde, där pris även
delas ut till pristagaren med en vinstsumma på 75 000 kronor.
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
 ge ordförande delegation på att föreslå regionstyrelsen ett val av
kulturpristagare för år 2017
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse kulturpris 2017
Expedieras till
Regionstyrelsen
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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