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Driftnämnden Kultur och skola
Tid: kl. 09:00-14:00
Plats: RIAN- designmuseum, Falkenberg

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
Kristian Hafskjär, Utvecklingsledare, skola
Anne Conradsson, Förvaltningsekonom

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 Conny Carlsson (S) att jämte
ordförande justera protokollet.

2.

Godkännande av föredragningslistan 2018
DNKS180004
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola godkänner den utsända föredragningslistan.

3.

Delegationsärenden september 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 2018-04-26, § 31. Beslut enligt delegation ska anmälas
till nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslut och underlag ska vara
tillgängliga för nämndens kontroll.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - delegationsärenden september 2018
Expedieras till
Skickas ej vidare.

4.

Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att lägga anmälda handlingar till
protokollet.
Anmälningar
 DNKS180062-4 Beslut om rekvisition, Statsbidrag till skolhuvudmän
som inrättar karriärsteg för lärare 2017/2018. Rekvisitionen beviljas
 DNKS180062-5 Beslut om rekvisition, Statsbidrag för höjda löner till
lärare och vissa andra personalkategorier för 2017/2018.
Rekvisitionen beviljas
 DNKS180034-8 Kultur- och skolas samverkansgrupp 2018-04-23
 DNKS180142-1 Rekommendation om mobilitetsstöd till
folkhögskolorna 2019
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 DNKS180002-36 § 45, Arbetsordning för regionfullmäktige och
reglementen för styrelsen, nämnder m.fl.
 DNKS180002-37 § 106, Revidering av prioriteringar i
Resursfördelning 2018
 DNKS180002-38 § 54, Sammanträdestider för regionfullmäktige
2019
 DNKS180002-39 § 58, Avsägelse från Lars Gustafsson (KD) som
revisor i Region Halland
 DNKS180114-2 § 176, Fördelning av medel ur stiftelsen
Munkagårdsgymnasiets samfond (beslut)
 DNKS180002-40 § 132, Månadsrapport januari-maj 2018, Region
Halland
 DNKS180002-41 § 133, Första återredovisning av uppdrag från
uppföljningsrapport 1
 DNKS180002-42 § 137, Sammanträdesplanering 2019 för
Regionstyrelsen
 DNKS180002-43 § 138, Förändring avseende organisering och
resurser för att arrangera events
 DNKS180148-1 Meddelande om inspektion och begäran om
uppgifter
 DNKS160221-26 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hallands
läns landsting
 DNKS160221-27 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och
introduktionsprogram efter tillsyn i Munkagårdsgymnasiet
 DNKS180002-44 § 222, Yttrande över utredningen Konstnär oavsett villkor? (SOU 2018:23)
 DNKS180002-45 Förfrågan om resurstillskott i budgetar avseende
elever vid naturbruksskola med inriktning lantbruk
 DNKS180002-47 Svar på förfrågan om resurstillskott i budgetar
avseende elever vid naturbruksskola med inriktning lantbruk
 DNKS180002-49 Sammanfattning av Unescorapporten Reshaping
Cultural Policies - Advancing Creativity for Development

5.

Redovisning av enkäten: vad gör före detta
elever/deltagare nu?

Kristian Hafskjär

Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna redovisad information till protokollet
Beslutsunderlag
 Sammanställning av enkät: vad gör föredetta elever nu

6.

Uppföljningsrapport 2 – jan-aug 2018
DNKS180112
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Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
- fastställa upprättad uppföljningsrapport och överlämna den till
regionstyrelsen
Sammanfattning
Sammanfattningsvis bedöms genomförda aktiviteter – inom budgetramar och
med en personalstyrka med låga sjukskrivningstal - stärka såväl Hallands
konkurrenskraft som attraktivitet och medverka till att fler kommer i arbete.
Inom kulturområdet har förvaltningen arbetat utifrån Hallands kulturplan
2017-2020 som antogs av regionfullmäktige i november 2016. Genom att
verkställa prioriteringarna i kulturplanen bidrar verksamheten till det
övergripande målet att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och
konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014.
I arbetet med att genomföra planen samverkar förvaltningen med
kommunerna. En förbättrad struktur för samverkan har arbetats fram för
såväl politisk som tjänstepersonsnivå. Samråd med professionella
kulturskapare, folkbildning och föreningsliv har genomförts.
Munkagårdsgymnasiet erbjöd inför läsåret 2018/2019 samtliga nationella
inriktningar på naturbruksprogrammet, programinriktat individuellt program
samt yrkesintroduktion. Utbildning som är särskilt anpassad för elever med
neuropsykiatrisk diagnos erbjuds. Däremot har man slutat erbjuda
naturvetenskapligt program, då det visat sig att intresset inte är tillräckligt
stort. Inriktning Trädgård kunde inte starta i år på grund av för få sökande.
Vuxenutbildning inom trädgård fortsätter att anordnas och från och med
hösten har också vuxenutbildning inom lantbruk startat i samarbete med
Vuxenutbildningen i Varberg.
Folkhögskolorna utvecklar kontinuerligt sitt utbud. I år har nya inriktningar på
allmän linje startat: en med svenska som andraspråk, en med vårdprofil och
en som anknyter till Agenda 2030. Från och med hösten finns möjlighet att
läsa in grundskolebehörighet även på Katrinebergs folkhögskola.
Lärarassistentutbildningen är fortsatt attraktiv och av de som slutade under
vårterminen har minst hälften fått arbete inom området. Nytt är också en
musikproducentutbildning på Löftadalens folkhögskola samt Hallands
konstskola, som drivs av Katrineberg med placering i Halmstad.
Inom kulturområdet har många olika aktiviteter genomförts där eget
kulturskapande använts ”förebyggande, inkluderande och hälsofrämjande”.
Utifrån kunskap om hur dans positivt påverkar hälsan har insatser gjorts för
personer med Parkinson och andra neurologiska sjukdomar, demenssjuka,
unga flickor med låg självkänsla med flera. Ett nationellt seminarium kring
Dans för Parkinson tillsammans med regionerna/länen Jönköping, Stockholm
och Dalarna har genomförts. Andra genomförda insatser har satt fokus på
personer med funktionsvariationer och vuxna med psykisk ohälsa. Samtal
har förts med några av regionens egna vårdcentraler kring slussverksamhet
från rehabilitering avseende neurologiska sjukdomar. Via Hallands
bildningsförbund drivs fortsatt arbete med kultur för äldre, där Kultur och
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skola bidragit till utbudet med slöjdpiloten "Ull för alla sinnen". Ytterligare
exempel finns och flera nya insatser har förberetts bland annat genom att
förstärka kompetensen på förvaltningen.
Hylte kommun har i full skala startat Språkstart Halland. Halmstad har valt att
starta i ett urval stadsdelar. I ytterligare ett par kommuner pågår
förberedande utredningsarbete men inga beslut är tagna om att starta.
Språkpaket 1 och 2 är framtagna och olika utbildningsinsatser är
genomförda.
Kultur i Halland har använt sig av ungdomar inom Framtidskraft för arbete
kopplat till sommarens musikfestivaler. Skolorna har under sommaren haft
elever och deltagare anställda som feriearbetare.
Kultur och skola arbetar kontinuerligt med värdegrunden i fokus i vardagen.
Detta sker exempelvis på våra APT där värdegrundsfrågorna är en stående
punkt, på ledningsgruppsmöten där en stående punkt ger alla chefer en
möjlighet till kollegialt lärande samt genom externt medverkande föreläsare
med fokus på likabehandling, kompetens och utveckling. Nolltolerans
avseende kränkningar och trakasserier är i centrum för många diskussioner
och varje skolår inleds med gemensamt arbete för elever/deltagare och
medarbetare på samtliga skolor.
Beslutsunderlag
 Uppföljningsrapport 2 Kultur och skola
Expedieras till
Regionstyrelsen

7.

Mobilitetsstöd folkhögskola 2019

Eva Nyhammar

DNKS180142
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
- Region Halland ansluter sig till SKLs beslut om rekommendation för
mobilitetsstöd till folkhögskolor inkl. nya tillämpningsanvisningar
- schablonbeloppet för budgetåret uppgår till 400 kr per deltagarvecka
Sammanfattning
Region Halland har vanligtvis följt SKL:s rekommendationer för mobilitetsstöd
till folkhögskolorna. De två senaste åren har antalet folkhögskoleplatser i
Sverige ökat med totalt 8 000 platser. Det har inneburit stora ökningar av
kostnaderna för landsting och regioner. Den översyn som SKL gjorde,
tillsammans med regioner,
landsting och folkhögskolorna, 2017 landade dock i att modellen med en
rekommendation kvarstår och den har nu kompletterats med uppdaterade
tillämpningsanvisningar. I de nya tillämpningsanvisningarna för
rekommendation ingår från och med 2019 även ersättningen för
distanskurser. Med anledning av detta föreslås rekommendationen för 2019
ligga kvar på samma nivå som för 2018, d.v.s. 400 kronor per deltagarvecka.
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Beslutsunderlag
 Mobilitetsstöd folkhögskola 2019
 Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019
Expedieras till
SKL

8.

Eva Nyhammar

Sammanträdesplan 2019
DNKS180153

Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att godkänna följande
sammanträdesdagar för år 2019:
17 jan
14 mars
9 maj
13 juni
29 aug
26 sep
14 nov
12 dec
Sammanfattning
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 2019 tagits fram. Enligt förslag ligger nämndens
sammanträdesdagar på en torsdag, och sammanträdestiderna är 09:0016:00. Nämnden har valt att förlägga sina sammanträden ute i verksamheter
som de finansierar.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Sammanträdesplan 2019
Expedieras till
Regionstyrelsen

9.

Nationell biblioteksstrategi - info.

Eva Nyhammar

DNKS180012
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna redovisad information till protokollet
Beslutsunderlag
 Yttrande Nationell biblioteksstrategi Halland 180904
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10.

Regionsamverkan Sydsverige - info.

Emma Gröndahl/Eva
Nyhammar

Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna redovisad information till protokollet

11.

Budget 2019 ekonomisk plan 2019-2021 info.
DNKS180155
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna redovisad information till protokollet

12.

Region Hallands kulturpris 2018 - info.

Eva Nyhammar

DNKS180126
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna redovisad information till protokollet

13.

Eva Nyhammar

Information till nämnden 2018
DNKS180011
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna redovisad information till protokollet

Sammanfattning
 Återtag
 Upphandling av trädgårdsutbildning
 Sommarens torka
 Bästa samverkansplatsen
 RIAN- designmuseum. Föredragande: Love Jönsson, museichef
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