Kallelse/föredragningslista
2018-06-14

Driftnämnden kultur och skola
Tid: kl. 09:00-15:15
Plats: Teater Halland, Birger Svenssons väg 28e, Monarkhuset, Varberg

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, Förvaltningschef
Anne Conradsson, Förvaltningsekonom
Alfiero Zanotto, Utvecklingsledare Kultur i Halland
Daniel Borgman, Utvecklare, Kultur i Halland
Kristian Hafskjär, Utvecklingsledare, Stab Kultur- och skolförvaltningen
Peter Carlsson, Rektor Katrinebergs folkhögskola
Michael Deubler, Rektor Löftadalens folkhögskola
Anna Sjövall, VD/Konstnärlig ledare/ regissör Teater Halland

Emma Gröndahl (L), ordförande

Sofia Nygren, sekreterare
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1.

Justering 2018.
DNKS180003
Förslag till beslut
Driftsnämnden kultur och skola beslutar att utse Anders Ekström (m) att
jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning
Protokoll justeras av ordförande och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Para-grafen ska redovisas skriftligt innan justeringen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Justering 2018
Expedieras till
Skickas ej vidare.

2.

Godkännande av föredragningslistan 2018
DNKS180004
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola godkänner den utsända föredragningslistan.
Sammanfattning
Ordförande ansvara 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.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Godkännande av föredragningslistan 2018
Expedieras till
Ska ej skickas.

3.

Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att lägga anmälda handlingar till
protokollet.
Anmälningar
 DNKS170230-72 Verksamhetsberättelse 2017, Riksteatern Halland
 DNKS180034-4 Kultur- och skolas samverkansgrupp 2018-03-12
 DNKS180002-19 Regeringsbeslut, Ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2018 avseende Myndigheten för kulturanalys
 DNKS180002-20 Regeringsbeslut, Ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2018 avseende Riksarkivet
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 DNKS180002-21 Regionfullmäktige § 26, Region Hallands
årsredovisning 2017 med regionpolitisk debatt
 DNKS180002-22 Regionfullmäktige § 27, Revisionsberättelse 2017
 DNKS180002-23 Regionfullmäktige § 28, Beslut om ansvarsfrihet
 DNKS180002-24 Regionfullmäktige § 29, Resultathantering för
2017
 DNKS180034-5 Samverkansgruppen Kultur- och skola 2018-02-12
 DNKS180002-25 Folkbildningens betydelse för samhället 2017
 DNKS180115-2 § 155, Yttrande över "Fler filminspelningar till
Sverige"
 DNKS160215-47 Redovisning avseende
Kultursamverkansmodellen 2017
 DNKS180002-30 Regionstyrelsens arbetsutskott § 278,
Lönekartläggning 2017
 DNKS170230-77 Årsredovisning 2017, Stiftelsen Hallands
länsmuseer
 DNKS170230-78 Verksamhetsberättelse 2017, Hallands
Bildningsförbund

4.

Anmälan av delegationsärenden 14 juni
2018
DNKS180010
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att anteckna redovisade
delegationsbeslut till protokollet.
Sammanfattning
Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på driftnämnden kultur och
skolas vägnar enligt beslutad delegationsordning den 29 januari 2015 § 7,
reviderad senast den 6 december 2016, § 90. Beslut enligt delegation ska
anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslut och underlag
ska vara tillgängliga för nämndens kontroll.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsärenden 2018
 Delegationsbeslut 180614
 Anmälan av fattade delegationsbeslut 14 juni
Expedieras till
Skickas ej vidare.

5.

Anne Conradsson

Månadsrapport jan-maj 2018
DNKS180036
Sammanfattning
Publiceras 180608.
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6.

Programutbud vid Munkagårdsgymnasiet
läsåret 2019/2020
DNKS180135
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att:
• fastställa Munkagårdsgymnasiets förslag om program med inriktningar.
Sammanfattning
Driftnämnden kultur och skola beslutar som en del i antagningsprocessen till
gymnasieskolan vilket programutbud som ska vara sökbart till
nästkommande år.
Följande utbildningar planerasför läsåret 2019/2020 på
Munkagårdsgymnasiet:
• Naturbruksprogrammet inriktning djur
• Naturbruksprogrammet inriktning skog
• Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk
• Naturbruksprogrammet inriktning trädgård
• Introduktionsprogrammet
• Yrkesintroduktion
Beslutsunderlag
 Programutbud vid Munkagårdsgymnasiet läsåret 2019/2020
Expedieras till
Antagningskansliet

7.

Kulturutveckling omgång 1 - Information

Eva Nyhammar, Daniel
Borgman och Alfiero
Zanotton

8.

Ansökan kulturutveckling - Beslut

Eva Nyhammar

DNKS180098
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att:
-avslå ansökan om stöd till film och rörlig bild för projektet ”Vem är Czon? It’s
all a Czonspiracy”
Sammanfattning
Vem är Czon ?
I expressen kan man läsa denna fråga om en av Sveriges mest spektakulära
konstnärer/artister från Halland/Falkenberg.
Andra tidningar skriver att han är skräckromantiker (Jönköpingsposten),
att han är en av de stora konstnärerna idag (Blekinge läns
Tidningar/Sydöstran/Ttela).
Lokala tidningarna i vårt län som Hallands Nyheter och Hallandsposten
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rapporterar ofta om
olika konstkupper, händelser & utställningar runt om i världen.
I DN/SVD kan man läsa om oknytt, häxor och demoner i samband med hans
utställningar.
Vad vi vet är att han har sitt ursprung någonstans längs kusten i Falkenberg.
Han omger sig av ett entourage som kallar sig ”Underground will take over”
bestående av
ett konstkollektiv med enbart starka och anonyma kvinnor (enligt källor enbart
feminister).
Beslutsunderlag
 Beslut projektansökan
 Projektet Vem är Czon? (It´s all a Czonspiracy)

9.

Kvantitativ och kvalitativ redovisning till
Kulturrådet
DNKS180129
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultru och skola beslutar att:
 anteckna redovisad information till protokollet
Sammanfattning
Region Halland ska enligt 12§ förordning 2010:2012 om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet redovisa till Kulturrådet hur de
statliga medlen använts och vilka effekter som uppnåtts. Uppföljningen
består av insamling av kvantitativ och kvalitativ information.

Insamling av kvalitativ information sker enligt en treårscykel där
redovisningen för år 1 och 2 kan bestå av verksamhetsberättelser och
årsredovisningar, år 3 i cykeln kommer att bestå av en mer djupgående
redovisning.
Beslutsunderlag
 Kvantitativ och kvalitativ redovisning
 Kvantitativ och kvalitativ uppföljning 2017
 Svar på frågor gällande jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv
i de regionala kultursamverkansmodellerna

10.

Dialog om det regionala kulturmiljöarbetet i
Halland

Daniel Borgman

DNKS180127
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att:
- ge förvaltningen Kultur och Skola i uppdrag att genomföra dialogen i
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samverkan med Länsstyrelsen i Halland.
- resultat från dialogen ska återredovisas till nämnden senast juni 2019.
Sammanfattning
Ansvaret för kulturmiljön är fördelad mellan en rad olika aktörer, från centrala
verk, till länsstyrelser, regionala, kommunala och enskilda museer,
kommuner, forskningsinstitutioner, ideella organisationer, fastighetsägare
och allmänhet. Inom ramen för den statligt finansierade delen av
verksamheten förutsätts ett samspel mellan främst Riksantikvarieämbetet,
länsstyrelserna och de regionala museerna. En rad faktorer, så som
framväxten av en konsultmarknad för antikvariska tjänster och ett allt striktare
regelverk för statlig upphandling har dock under det senaste decenniet
förändrat relationen mellan länsstyrelserna och de regionala museerna.
Samtidigt har kultursamverkansmodellens införande delvis förändrat
förutsättningarna för museernas arbete och gett Region Halland en roll i det
strategiska arbetet. Genom införandet av regionalt ansvar för bidrag enligt
kultursamverkansmodellen följde också ett regionalt ansvar för
kulturmiljöarbetet.
Beslutsunderlag
 Dialog om det regionala kulturmiljöarbetet i Halland
 Dialog om det regionala kulturmiljöarbetet i Halland
Expedieras till
Regionstyrelsen
Länsstyrelsen

11.

Arkivansvariga för driftnämnden Kultur och
skola
DNKS170034
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att:
 utse stabschef som arkivansvarig för Kultur i Halland
Sammanfattning
Enligt Region Hallands arkivreglemente ska varje myndighet utse en eller
flera
arkivansvarig och en eller flera arkivredogörare. Då funktionen ekonomichef
inte länge finns inom förvaltningen föreslås istället att ansvaret flyttas över till
stabschef.
Beslutsunderlag
 Arkivansvariga för driftnämnden kultur och skola
Expedieras till
Regionstyrelsen

12.

Svar på motion till Regionfullmäktige
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Halland: Uppdatera Hallands kulturplan
2017-2020
DNKS180111
Sammanfattning
Underlag presenteras på nämndsmötet.
Beslutsunderlag
 Regionstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen Uppdatera
Hallands kulturplan 2017-2020 till Driftnämnden kultur och skola

13.

Beslut Rambudget för fristadskonstnär 2018
DNKS170434
Förslag till beslut
Driftsnämnd Kultur och skola beslutar att:
 tillsammans med Falkenbergs kommun stå för inbjudna
fristadskonstnärers försörjning (bostad, uppehälle, försäkringar m.m.).
 anta rambudget för Fristadskonstnär 2018 på 480 000kr.
Sammanfattning
Enligt Hallands Kulturplan 2017-2020 ska Region Halland och kommunerna i
samverkan bland annat verka för att ta emot en fristadskonstnär.
Ur kulturplanen:
Yttrandefrihet ska stärkas och försvaras. Genom samarbete mellan Region
Halland och intresserade kommuner ska Halland erbjuda en fristad där
förföljda konstnärer kan utöva sitt konstnärskap. Som fristad förbinder man
sig att ta emot en konstnär under minst en tvåårsperiod och stå för dennes
bostad, uppehälle, försäkringar och sjukvård. Fristaden ska också svara för
kontakten med myndigheter, hjälp med uppehållstillstånd samt för eventuell
undervisning i svenska.
Beslutsunderlag
 Beslut ram för fristadskonstnär

14.

Information till nämnden 2018
DNKS180011
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att:
 anteckna redovisad information till protokollet.
Sammanfattning
 Mobilitetsersättning folkhögskolorna. Föredragande Peter Carlsson
 Elevenkät. Föredragande Kristian Hafskjär
 Konstnärspolitiskautredningen Föredragande Eva Nyhammar
 Teater Halland. Föredragande Anna Sjövall
 Rum för dans och residens.

7(8)

Kallelse/föredragningslista
2018-06-14

15.

Folkhögskolas
årsredovisning/verksamhetsberättelse för
2017

Peter Carlsson och
Michael Deubler

Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att:
 anteckna redovisad information till protokollet
 skicka signerade årsredovisningar till Folkbildningsrådet
Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse 2017, Löftadalens folkhögskola
 Årsredovisning 2017, Katrinebergs folkhögskola
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