Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-11

Driftnämnden Kultur och skola
Plats och tid

Tjolöholm Slott - Storstugan, klockan 09:30-16:00

Ledamöter

Emma Gröndahl (L) (ordförande)
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), Anne Lang (Avdelningschef, Kultur i Halland)
§93, Kristian Hafskjär (Utvecklingsledare, skola) §92, Sofia Nygren
(Nämndsekreterare)

Paragrafer

§§86-99

Utses att justera

Christina Corin

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

........................................................................................................
Sofia Nygren

Ordförande

........................................................................................................
Emma Gröndahl

Justerare

................................................
Christina Corin

Ordförandes sign

………………………………..

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

1(20)

Sida 2 av 2

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Driftnämnden Kultur och skola
2018-12-11

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

Underskrift

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

2(20)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-11
Driftnämnden Kultur och skola

Ärendelista
§86
§87
§88
§89
§90
§91
§92
§93
§94
§95
§96
§97
§98
§99

Justering 2018.
Godkännande av föredragningslistan 2018
Redovisning av delegeringsbeslut
Anmälningar för kännedom
Inför Månadsrapport 2018 jan - nov 2018
Budget för Kultur och skola 2019
Riskanalys inför Internkontrollplan 2019
Redovisning projektbeslut omgång 2, 2018
Beslut för ansökan om utvecklingsprojekt (Filmprojektet Döden i Mexico - en
hyllning till livet
Beslut för ansökan om utvecklingsprojekt (Projektet (X)-sites Kattegattleden
2019)
Beslut för ansökan om utvecklingsprojekt (Digitalisering av Laholms
Tidning.)
Beslut för ansökan om utvecklingsprojekt (Projektet Doula & kulturtolk – en
väg mot jämlikhet, integration och fred)
Information till nämnden 2018
Årsavslutning
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§86
Justering 2018.
DNKS180003
Beslut
Driftsnämnden Kultur och skola beslutar att utse Christina Corin (MP) att jämte
ordförande justera protokollet
Ärendet
Protokoll justeras av ordförande och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan justeringen.
Förslag till beslut
Driftsnämnden Kultur och skola beslutar att utse Christina Corin (MP) att jämte
ordförande justera protokollet
Expedieras till
Skickas ej vidare.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§87
Godkännande av föredragningslistan 2018
DNKS180004
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola godkänner den utsända föredragningslistan
Ärendet
Ordförande ansvarar 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.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola godkänner den utsända föredragningslistan
Expedieras till
Ska ej skickas.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§88
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att anteckna redovisade delegationsbeslut till
protokollet
Ärendet
Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på driftnämnden kultur och skolas
vägnar enligt beslutad delegationsordning den 29 januari 2015 § 7, reviderad senast
den 26 april 2018 §. Beslut enligt delegation ska anmälas till nämnden vid
nästkommande sammanträde. Beslut och underlag ska vara tillgängliga för
nämndens kontroll.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att anteckna redovisade delegationsbeslut till
protokollet
Delegeringsbeslut
















DNKS180036-7
Ordförande beslutar att godkänna Kultur och skolas månadsrapport
oktober 2018 och överlämna den till regionstyrelsen
DNKS180227-1
Projektansökan Expedition Kulturarv
DNKS180231-1
Projektansökan Filmpedagogisk utbildning och kompetensutveckling
2018-2019
DNKS180001-23
Avtal om användning av Kulturdatabasen
DNKS180035-44
Personuppgiftsbiträdesavtal avseende Användaravtal - Avtal om
leverans av lärplattform itslearing
DNKS180035-45
Personuppgiftsbiträdesavtal avseende abonnemangsavtal Jetty
DNKS180035-47
Personuppgiftsbiträdesavtal avseende Personalförmåner, cyklar och
datorer, avtalsnummer RU150063
DNKS180035-52
Personuppgiftsbiträdesavtal avseende tjänsten Utskriftstjänster
DNKS180035-51
Personuppgiftsbiträdesavtal avseende tjänsten Business Intelligence
DNKS180282-1
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Budgetram för
expresstöd 2019 med 300 000 kronor
DNKS180280-1
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Budgetram för
arbetsstipendier 2019 med 270 000 kronor
DNKS180095-6
Förvaltningschef beslutar att tidigarelägga utbetalning av stöd på 183
300 kronor som beslutats ske under 2019 så att det istället görs under 2018 (projektet Det
kvinnliga geniet)
DNKS180163-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera filmprojektet Antonin:
porträtt av en skådespelare som söker jobb med 25 000 kronor
DNKS170254-5
Förvaltningschef beslutar att Riksteatern Halland får överta 25 000
kronor i projektmedel som tilldelats Hallands Kulturförbund för en kulturkonferens.
Redovisning skall ske senast 2019-12-31
DNKS180281-1
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Budgetram för
fristadskonstnär med 300 000 kronor

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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DNKS180221-3
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för projektet
Samarbetsmodell för konst- och gestaltningsfrågor i samhällsplanering
DNKS180219-3
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för projektet
Sammankonsten
DNKS180216-2
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för projektet Du spelar roll
DNKS180215-2
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för filmprojektet Truckstop
the Mockumentary
DNKS180214-3
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för filmprojektet Är detta en
människa
DNKS180211-3
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för projekt att utveckla
pedagogiken i och kring utställningar
DNKS180208-3
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för projektet
Tillgängliggörande av utställningar
DNKS180205-3
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för projektet Professionell
dans i Halland
DNKS180203-2
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för filmprojektet Sista
Striden/The Last Battle/La Ultima Batalla
DNKS180201-3
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för projektet Dikten som
läkande och förenande kraft
DNKS180194-3
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för projektet Demokrati
DNKS180193-2
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för projektet Spelar för
Halland
DNKS180187-3
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för projektet Vem är Czon?
(Czonspirationen)
DNKS180186-3
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för projektet Fadren: Ad
libitum
DNKS180184-3
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för filmprojektet Utveckling
av manus till "Nattblod"
DNKS180183-2
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för projektet Färdas via
tekniken genom tiden
DNKS180180-3
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för filmprojektet Vem är
Alice
DNKS180177-3
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för projektet Mellanvalsrevy
DNKS180173-3
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för filmprojektet The Golden
Age of Union Carbide
DNKS180171-3
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för projektet Rätta verktyg
och ny inspiration
DNKS180167-2
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan för projektet Kultursommar
2019
DNKS180161-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera filmprojektet Hej flykting
hejdå med 50 000 kronor
DNKS180164-2
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Delaktighet och
inflytande av unga kring kultur/scenkonst med 60 000 kronor
DNKS180230-4
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Messiaen and the
Quartet for the End of Time med 64 000 kronor
DNKS180222-2
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Vargen spelar
Dylan på svenska Hallands landsbygd med 50 000 kronor
DNKS180220-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera filmprojektet den brinnande
mannen med 55 000 kronor
DNKS180218-2
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera filmprojektet Svenska
Filmdagarna med 20 000 kronor

Ordförandes sign

Justerares sign
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DNKS180217-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera filmprojektet Skinning/True
Mesh/16:9 full time texture med 70 000 kronor
DNKS180213-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Tokalynga Flying
Theatre Festival med 160 000 kronor
DNKS180212-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera filmprojektet Fasanen och
sopgubben samt Sökaren med 74 000 kronor
DNKS180210-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Drama som
hälsokurs med 150 000 kronor
DNKS180207-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet K- som i
Kulturtidskrift, utställningsturné med 50 000 kronor
DNKS180206-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera filmprojektet På Din Story
med 35 000 kronor
DNKS180209-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Frihetstillsyn
Halland med 89 000 kronor
DNKS180202-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Utveckling av
kreativa interventioner med 100 000 kronor
DNKS180195-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Toner från
Gränsland med 95 000 kronor
DNKS180192-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Med kulturbuss till
Bonadskonsert med 120 000 kronor
DNKS180191-2
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera filmprojektet Tantleken tänk på döden och dansa med 90 000 kronor
DNKS180190-2
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera filmprojektet Gun Jonsson dokumentärfilm med 50 000 kronor
DNKS180189-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera filmprojektet Always on the
run med 50 000 kronor
DNKS180188-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Forum för poesi
och prosa i Halland (pilotprojekt) med 50 000 kronor
DNKS180182-2
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Konstnärligt arbete
i Halland med 90 000 kronor
DNKS180181-2
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Petter bjuder till
Triokonsert 2019 med 80 000 kronor
DNKS180174-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera filmprojektet Konsten att
överleva med 50 000 kronor
DNKS180172-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Halländskt
folkäventyr på hembygdsgårdar med 45 000 kronor
DNKS180168-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Rotundans
Sommarprogram 2019 med 100 000 kronor
DNKS180166-3
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet Exitman squared
med 36 000 kronor

Paragrafen är justerad
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§89
Anmälningar för kännedom
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att lägga anmälda handlingar till protokollet
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att lägga anmälda handlingar till protokollet
Anmälningar
















DNKS180062-7
Redovisning av statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i
yrkesämnen för 2017/2018 godkänns utan återbetalningskrav
DNKS180002-62
Regeringsbeslut, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018
avseende Riksantikvarieämbetet
DNKS180034-12
Kultur- och skolas samverkansgrupp 2018-10-15
DNKS180002-64
§ 181, Rivning av Strandmarksgården, Dalsgård 1:36 på Katrinebergs
Folkhögskola, Falkenberg
DNKS180002-65
§ 499, Inriktning av löneöversyn 2019
DNKS180002-67
§ 188 Region Halland månadsrapport januari - september 2018
DNKS180002-66
§ 505, Sammanträdestider 2019 för utskotten inom regionstyrelsen
DNKS180002-68
Rapporten Samhällets utgifter för kultur 2017
DNKS180002-70
Nuvarande kommunala konstkonsulter bör ersättas
DNKS180247-1
Kommunicering och möjlighet att lämna yttrande, tillsyn av social insats
Folkhögskolespåret vid Löftadalens Folkhögskola
DNKS180062-8
Beslut om rekvisition, Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare 2018/2019. Rekvisitionen beviljas
DNKS180002-72
Regeringsbeslut I:11, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018
avseende Riksarkivet
DNKS180155-4
§ 98, Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 2020 och 2021
DNKS180002-73
§ 299, Sammanträdestider för utskotten inom regionstyrelsen
DNKS180002-74
Folkhögskoleaktuellt 2018-12-03

Paragrafen är justerad
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§90
Inför Månadsrapport 2018 jan - nov 2018
DNKS180036
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna informationen till protokollet
Ärendet
Vid dagens sammanträde ges en kort förhandsrapport av kommande
månadsrapporten.
Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten sett ur
ett ”koncernperspektiv” och därmed en möjlighet att på ett tidigt stadium kunna
korrigera för eventuella avvikelser mot beslutad plan. Månadsrapporten är en av
grunderna för en effektiv styrning på kort och lång sikt och utgör basen i
regionstyrelsens redovisning.
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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§91
Budget för Kultur och skola 2019
DNKS180155
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 fastställa fördelningen av regionala medel till kulturverksamhet enligt bilaga 1
 fastställa driftbudget för skolverksamheten enligt bilaga 2
 fastställa investeringsbudget för Kultur och skola till 2,8 mnkr
 fastställa inriktningspriserna för gymnasieutbildningen 2019 enligt bilaga 3
Ärendet
Regionfullmäktige beslutade 2018-11-21 att anta Mål och budget 2019, där
budgetramar för nämnder och styrelser fastställs.
Kultur och skola har tilldelats 136 868 tkr, varav 99 265 tkr avser kulturverksamhet
och 37 603 tkr skolverksamhet.
Kostnaderna för förvaltningsledning, stab och nämnd fördelas mellan kultur- och
skolverksamhet.
Investeringsbudget uppgår 2019 till 2,8 mnkr. Skolorna har 2,2 mnkr i
investeringsbudget 2019 fördelat till Munkagårdsgymnasiet 1,0 mnkr, Katrinebergs
folkhögskola 0,7 mnkr och Löftadalens folkhögskola 0,5 mnkr. Kulturverksamheten
har 0,6 mnkr avsedda för konstinköp.
Anteckning till protokollet
Till protokollet antecknas att Sven-Anders Svensson och Maud Lanne ej deltar i beslutet rörande fördelning av regionala
medel till kulturverksamhet vad gäller Stiftelsen Hallands länsmuseer, Teater Halland (Maud Lanne), Hallands
Bildningsförbund och medel till studieförbunden (Sven-Anders Svensson).

Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 fastställa fördelningen av regionala medel till kulturverksamhet enligt bilaga 1
 fastställa driftbudget för skolverksamheten enligt bilaga 2
 fastställa investeringsbudget för Kultur och skola till 2,8 mnkr
 fastställa inriktningspriserna för gymnasieutbildningen 2019 enligt bilaga 3
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Budget för Kultur och skola 2019
Expedieras till
Regionstyrelsen och Kulturrådet, kulturradet@kulturradet.se
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§92
Riskanalys inför Internkontrollplan 2019
DNKS180246
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna informationen till protokollet
Ärendet
Nämnden arbetar med att peka ut eventuella risker inom nämndens ansvarsområde,
som kommer hanteras som underlag i arbetet med internkontrollplan för 2019.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna informationen till protokollet
Paragrafen är justerad
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§93
Redovisning projektbeslut omgång 2, 2018
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna informationen till protokollet
Ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om projektansökningar 2018 omgång två.
Andra ansökningsomgången har legat under perioden den 1 oktober
med sista ansökningsdag den 1 november. Förvaltningschefen tar enligt nämndens
delegationsordning beslut. Förvaltningschef mfl. redovisar vilka projekt som ansökt
om stöd till kulturutveckling (projekt).
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna informationen till protokollet
Paragrafen är justerad
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§94
Beslut för ansökan om utvecklingsprojekt (Filmprojektet Döden i
Mexico - en hyllning till livet
DNKS180162
Beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att
 avslå ansökan för Filmprojektet Döden i Mexico - en hyllning till livet.
Ärendet
Insamling av filmmaterial och efterforskningar. Delmålet är att göra en trailer som kan
användas för att söka vidare. Slutmålet är att åstadkomma en dokumentärfilm. Syftet
är att undersöka mexikanernas attityd inför döden med sin historiska förankring, visa
en annorlunda syn på döden som eventuellt är källa till mexikanernas livsglädje och
framför allt belysa det allmänmänskliga.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att
 avslå ansökan för Filmprojektet Döden i Mexico - en hyllning till livet.
Beslutsunderlag
 Filmprojektet Döden i Mexico - en hyllning till livet, komplettering
 Filmprojektet Döden i Mexico - en hyllning till livet
Expedieras till
Vidals Eunice
Paragrafen är justerad
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§95
Beslut för ansökan om utvecklingsprojekt (Projektet (X)-sites
Kattegattleden 2019)
DNKS180204
Beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att
 bevilja 250 000 kr i stöd till Projektet (X) sites Kattegattleden 2019
Ärendet
(X)sites sätter med platsspecifik temporär konst fokus på landskapen längs
Kattegattleden. Projektet präglas i alla dess delar av undersökandet; från
konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och
landskapen. (X)sites bygger på möten mellan konstnärer, undersökningar av platser
och konstnärliga processer. Med en blandning av regionala och internationella
konstnärer skapas konst utifrån flera olika utgångspunkter. Bakgrunden är (X)sites
2017 och 18 och de erfarenheter som skapats.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att
 bevilja 250 000 kr i stöd till Projektet (X) sites Kattegattleden 2019
Beslutsunderlag
 Projektet (X)-sites Kattegattleden 2019
 Projektet (X)-sites Kattegattleden 2019 - komplettering
Expedieras till
Konstnärscentrum Väst
Paragrafen är justerad
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§96
Beslut för ansökan om utvecklingsprojekt (Digitalisering av
Laholms Tidning.)
DNKS180238
Beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att
 avslå ansökan för projektet Digitalisering av Laholms tidning.
Ärendet
Föreningen Gamla Laholm har startat ett projekt för digitalisering av Laholms Tidning.
Projektet har digitaliserat tidningar i Laholm mellan 1877-1945, 1979-2000. Källan
har varit såväl fotografering av tidningslägg som mikrofilm. Det digitaliserade
materialet finns sökbart på nätet. Perioden 1945-1978 saknas. För denna period
finns ingen mikrofilm utan bara tidningslägg, vilka måste fotograferas för att kunna
integreras i systemet. För perioden 2001-2012 finns mikrofilm. Projektet har till
största delen finansierats av föreningen, men även vissa smärre externa bidrag har
tillskjutits.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att
 avslå ansökan för projektet Digitalisering av Laholms tidning.
Beslutsunderlag
 Projektet Digitalisering av Laholms tidning
 Projektet Digitalisering av Laholms tidning - komplettering
Expedieras till
Föreningen Gamla Laholm
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-11
Driftnämnden Kultur och skola

§97
Beslut för ansökan om utvecklingsprojekt (Projektet Doula &
kulturtolk – en väg mot jämlikhet, integration och fred)
DNKS180179
Beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att
 avslå ansökan för Projektet Doula & kulturtolk – en väg mot jämlikhet,
integration och fred.
Ärendet
Doula & kulturtolk Halland har sedan januari 2017 rekryterat 24 utlandsfödda kvinnor
och utbildat dem till doula & kulturtolk (i denna ansökan kallade kulturtolksdoulor). En
kulturtolksdoula bistår kvinnor under graviditet, förlossning och den första tiden med
spädbarn. Föreningen Aligi vill i samarbete med fotograf Elisabeth Ubbe gestalta
kulturtolksdoulorna och deras arbete i en fotoutställning med texter till. Elisabeth
Ubbe har en bakgrund som barnmorska och är författare till två böcker om olika
kvinnofrågor.
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att
 avslå ansökan för Projektet Doula & kulturtolk – en väg mot jämlikhet,
integration och fred.
Beslutsunderlag
 Projektet Doula & kulturtolk – en väg mot jämlikhet, integration och fred
 Projektet Doula och kulturtolk - en väg mot jämlikhet, integration och fred,
komplettering
Expedieras till
Föreningen Aligi
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-11
Driftnämnden Kultur och skola

§98
Information till nämnden 2018
DNKS180011
Beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna informationen till protokollet
Ärendet
 Regionsamverkan Sydsverige
 Folkhögskolekonferensen i Västerås
 Medarbetarenkät 2018
 Verksamheten på Tjolöholm Slott
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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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-11
Driftnämnden Kultur och skola

§99
Årsavslutning
Ärendet
Nämndens ordförande Emma Gröndahl tackar ledamöterna för gott samarbete under
året. Därtill tackar hon förvaltningschefen och samtliga medarbetare för deras
insatser under året. Hon önskar också alla en god jul och ett gott nytt år.
Nämndens vice ordförande Maud Lanne tackar å nämndens vägnar ordförande för
hennes arbete under året och önskar en god jul.
På dagens sammanträde, som också är mandatperiodens sista, avtackas avgående
ledamöter: Sven-Anders Svensson (C), Christina Corin (MP), Camilla Gustafsson
(S), Conny Carlsson (S) samt ersättare: Gudrun Pettersson (C), Magnus Hedman
(KD) och Christina Nilsson (S).
I samband med sammanträdet genomför nämnden en jullunch och avtackar: Irene
Melkersson, Thomas Möller, Sven-Göran Svensson, Anders Hallberg (ej
närvarande) och Ing-Marie Kristensen (ej närvarande) som gått i pension under
året samt hyllar Petra Ridderstad och Elisabeth Jansson som arbetat 25 år i Region
Halland.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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