Kallelse/föredragningslista
2018-02-15

Driftnämnden Kultur och skola
Tid: kl. 09:00-15:30
Plats: Munkagårdsgymnasiet

Ledamöter
Maud Lanne (S), vice ordförande
Anders Ekström (M)
Sven-Anders Svensson (C)
Christina Corin (MP)
Camilla Gustafsson (S)
Conny Carlsson (S)
Ersättare
Gudrun Pettersson (C)
Magnus Hedman (KD)
Christina Nilsson (S)
Övriga
Eva Nyhammar
Sofia Nygren

Lovisa Aldrin (L), ordförande

Sofia Nygren, sekreterare
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1.

Justering
DNKS180003
Förslag till beslut
 Driftnämnden kultur och skola beslutar att utse Sven-Anders
Svensson (C) att jämte orförande justera protokollet

2.

Godkännande av föredragningslistan 2018
DNKS180004
Förslag till beslut
 Driftnämnden kultur och skola beslutar att godkänna den utsända
föredragningslistan

3.

Anmälav fattade delegationsbeslut
DNKS180010
Beslutsunderlag
 Anmälan av fattade delegationsbeslut 15 februari
 Delegationsbelut 180215

4.

Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
 Driftnämnden kultur och skola beslutar att lägga anmälda handlingar
till protokollet
Anmälningar
 DNKS170029-13 Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa
andra personalkategorier för 2017/2018
 DNKS170250-2 Mötesanteckningar Regionsamverkan Sydsveriges
kulturutskott 2017-11-23
 DNKS170030-39 Samtalsunderlag överenskommelse om regional
kulturverksamhet
 DNKS170004-62 Förslag att införa årlig landstingssalong genom att
bjuda in yrkesverksamma konstnärer
 DNKS170004-63 Regeringsbeslut, Uppdrag till Statens kulturråd att
genomföra en nationell översyn av området kultur och hälsa
 DNKS170004-64 § 346, Inriktning av löneöversyn 2018
 DNKS170004-65 § 77, Annonsering av regionfullmäktiges
sammanträden
 DNKS170004-66 § 78, Digitalisering av Regionfullmäktiges
sammanträden
 DNKS150010-3 § 87, Valärenden, ny ordförande driftnämnden
kultur och skola
 DNKS170235-5 § 76, Revidering av driftnämnden kultur och skolas
reglemente med anledning av nya villkor från Folkbildningsrådet
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 DNKS170004-67 Information om uppdrag till Statskontoret att göra
en översyn av uppföljnings- och utvärderingssystemet av
kultursamverkansmodellen
 DNKS170004-68 Reflektion kring kulturens plats i det regionala och
det nutida

Cirkulär 17:62, Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna
fr.o.m. 2018
 DNKS170250-3 Förslag till Positionspapper Kultur
 DNKS170004-69 Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåret
2018 avseende Myndigheten för kulturanalys
 DNKS170004-70 Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåret
2018 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
 DNKS170004-71 Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåret
2018 avseende Riksantikvarieämbetet
 DNKS170004-72 Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåret
2018 avseende Riksarkivet
 DNKS170004-73 Regeringsbeslut, uppdrag till Kungliga biblioteket
om digitalt kompetenslyft
 DNKS170004-74 Regeringsbeslut, regleringsbrev för budgetåret
2018 avseende Statens kulturråd
 DNKS170004-75 Regeringsbeslut, riktlinjer för statens bidrag till
Riksteatern 2018

Cirkulär 17:70, Politisk information i skolan
 DNKS170230-24 § 214, Internatkostnader Munkagårdsgymnasiet
 DNKS170379-1 § 215, Hallands Konstskola
 DNKS170004-76 § 201, Månadsrapport för Region Halland januari oktober 2017
 DNKS180002-2 Information om folkhögskolornas statsbidrag 2018
 DNKS180002-3 § 9, Region Halland Månadsrapport januari november 2017
 DNKS170230-42 Fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet för år 2018 inom ramen för
kultursamverkansmodellen
 DNKS180002-4 Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020
 DNKS160046-15 Återkrav, Statsbidrag för behörighetsgivande
utbildning för lärare i yrkesämnen för bidragsår 2016
 DNKS160046-16 Återkrav, Statsbidrag för behörighetsgivande
utbildning för lärare i yrkesämnen för bidragsår 2016

5.

Information till nämnden 2018
DNKS180011
Förslag till beslut
 Driftnämnden kultur och skola antecknar informationen till protokollet
Sammanfattning
A) EFS - Grön College
B) Överenskommelser
C) Folk och kultur
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D) Presidiet och nämndtjänsteman informerar

6.

Maria Ehrenberg

Läsfrämjande inom Nationell
biblioteksstrategi: synpunkter
DNKS180012

Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
- lämna yttrande till Nationell biblioteksstrategi avseende läsfrämjande och
litteratur i ”Den femte statsmakten”
Sammanfattning
Oktober 2017 presenterade Nationell biblioteksstrategi en omfattande
omvärldsbevakning i skriften ”Den femte statsmakten”. Region Halland ställer
sig frågande inför avsaknaden av en diskussion kring litteratur och
läsfrämjande eftersom detta är ett av de två huvudområden som tydligt lyfts
fram i bibliotekslagens ändamålsparagraf, §2. Bifogat yttrande uppmanar
Nationell biblioteksstrategi att ta sig an även detta område.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Nationell biblioteksstrategi
 Yttrande nationell biblioteksstrategi
Expedieras till
Nationell biblioteksstrategi, Kungliga biblioteket

7.

Årsredovisning Kultur och skola 2017
DNKS170059

Eva Nyhammar och
Anders Hallberg

Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att:
- fastställa upprättad årsredovisning och godkänna bifogad uppföljning av
internkontroll 2017
- överlämna årsredovisning till regionstyrelsen
Sammanfattning
Kultur och skola kan se tillbaks på ett intensivt, och på många vis
framgångsrikt, 2017. Antalet elever och deltagare har ökat på samtliga
skolor. Första året med ny kulturplan kunde genomföras med ökade anslag
från såväl stat som region. I de fall driftnämnd Kultur och skolas mål inte
uppnåtts handlar det om att tiden inte räckt till – antingen i vår egen
organisation eller hos våra samarbetspartners. Detta är också en
delförklaring till att nämnden redovisar ett överskott. Den andra huvudsakliga
förklaringen till överskottet är ökade intäkter inom skolverksamheten. 2017
års resultat är + 4 030,9 tkr. Skolverksamheten redovisar + 2 113,5 tkr och
kulturverksamheten + 1 917,4 tkr.
Den sammanfattande bedömningen är att målen på övergripande nivå
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uppnåtts, vilket innebär att Kultur och skola med sin verksamhet bidragit till
att stärka Hallands konkurrenskraft, ökat attraktiviteten och möjliggjort för fler
att komma i arbete
Beslutsunderlag
 Årsredovisning Kultur och skola 2017
 Årsredovisning 2017 Kultur och skola till nämnd 20180215
Expedieras till
Regionstyrelsen

8.

Återrapportering - Hur har vi arbeta med
#metoo?

Eva Nyhammar

Förslag till beslut
 Driftnämnden kultur och skola antecknar redovisad information till
protokollet

9.

Fördelning av statliga bidrag 2018

Alfiero Zanotto

DNKS170230
Förslag till beslut
 Driftnämnden Kultur och skola beslutar att fördela det statliga
bidraget enligt förslag
Sammanfattning
Kulturrådet meddelade 2018-01-25 beslut om fördelning av ”vissa statsbidrag
till
regional kulturverksamhet 2018 inom ramen för kultursamverkansmodellen”
(Dnr
KUR 2017/7282). Region Halland beviljades 29 060 000 kronor, en höjning
med 1 380 000 kronor. Den 2 oktober 2017 beslutade Kulturrådet att tillämpa
en huvudprincip för pris- och löneomräkning, men med prövning för varje
enskilt fall. Under förutsättning att huvudmannens insats ligger på samma
nivå som förgående år förblir även det statliga bidraget oförändrat. Vid en
sänkning av huvudmannens ekonomiska insats åtföljs denna av en sänkning
av det statliga bidraget med motsvarande andel. Kulturrådet har informerat
berörda landsting och regioner om detta.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av statsbidrag 2018
Expedieras till
Kulturrådet senast den 30 mars 2018 tillsammans med redovisning av
regional finansiering av verksamheter inom samverkansmodellen.

10.

Alfiero Zanotto

Arbetsstipendium 2018
DNKS180013
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Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar
- att fördela arbetsstipendium 2018 enligt juryns förslag.
Sammanfattning
Arbetsstipendierna syftar till att ge professionella kulturskapare möjlighet att
bo och verka i Halland, de ska möjliggöra för en konstnär att under en viss tid
ägna sig åt konstnärligt arbete.
Ansökningarna har behandlats av en jury utsedd av Region Halland, som
haft till uppgift att ta fram ett komplett förslag till Driftnämnden Kultur och
skola. Förslaget omfattar antal arbetsstipendier, belopp per arbetsstipendium
samt mottagare
För 2018 års ansökningsomgång inkom totalt 108 ansökningar.
Förvaltningschefen föredrar ärendet muntligt och redogör för juryns förslag till
arbetsstipendier. Tillkännagivande och utdelning av stipendierna sker vi
nämndens sammanträden den 15 mars 2018.
Beslutsunderlag
 Arbetsstipendium 2018
Expedieras till
Beslutet skickas ej vidare

11.

Återrapportering av medel Kultur och social
hållbarhet

Eva Nyhammar

DNKS170033
Förslag till beslut
 Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet
Sammanfattning
Driftnämnden Kultur och skola har i beslut om inriktning för 2017 års
kulturverksamhet angivit att förvaltningen ska arbeta med att utveckla kultur
för ett socialt hållbart samhälle. I budget för 2017 har därför inom ramen för
kulturutveckling 500 tKr avsatts för Kultur för social hållbarhet.
Nämnden beslutade 2017-08-31 att uppdra åt förvaltningschefen att planera
och genomföra kultur som gör det lättare för fler invånare att ta del av och
utöva kultur och återrapportera genomförd verksamhet och uppnådda
resultat i samband med årsuppföljning 2017 samt som plan för åren 20182020.
Beslutsunderlag
 Återrapportering av medel Kultur och social hållbarhet
Expedieras till
Beslutet skickas ej vidare
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12.

Överenskommelse om samverkan för Konst
i Halland – ett resurscentrum för
konstutveckling

Anne Lang

DNKS170030
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
- teckna Överenskommelse med Stiftelsen Hallands länsmuseer om
samverkan för Konst i Halland – ett resurscentrum för konstutveckling
- medfinansiera överenskommelsen för 2018 med 1 410 000 kronor ur
anslaget för Regional konst- och kulturutveckling
Sammanfattning
Konst i Halland är ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands
Konstmuseum på uppdrag av och i samarbete med Region Halland.
Återkommande dialoger med konstutövare, tjänstemän, politiker och
civilsamhälle i Halland, formar inriktningen på resursverksamheten.
Uppdraget innefattar även nätverksbyggande med regionala och kommunala
utställningsarenor.
Överenskommelsen tecknas mellan Region Halland och Stiftelsen Hallands
länsmuseer. Giltighetstiden för överenskommelsen är från och med 1 januari
2018 till och med 31 december 2021.
De överenskommelser som Region Halland tecknar syftar till att bidra till
utvecklingen av Halland – bästa livsplatsen, Tillväxtstrategi för Halland 20142020 samt till genomförandet av Hallands Kulturplan 2017–2020.
Beslutsunderlag
 Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland
 Ordförandebeslut överesnkommelse Konst i Halland
Expedieras till
Stiftelsen Hallands länsmuseer
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