Kallelse/föredragningslista
2019-01-17

Driftnämnden kultur och skola
Tid: kl. 09:00-12:00
Plats: Regionkontoret, Södra vägen 9, 302 38 Halmstad, Borgsalen

Ledamöter
Maria Bronelius (C), 1:e vice ordförande
Gustaf Kristensson (S), 2:e vice ordförande
Hanna Netterberg (M)
Anders Ekström (M)
Elina Berg (S)
Marie Petzäll (SD)
Ersättare
Sten Candell (M)
Lennart Hansson (KD)
Maud Lanne (S)
Övriga
Eva Nyhammar, Förvaltningschef
Anne Conradsson, Förvaltningsekonom
Kristian Hafskjär, Utvecklingsledare, skola
Anders Karlsson, Utvecklingsledare, kultur
Anette Johansson , Stabschef

Emma Gröndahl (L), ordförande

Sofia Nygren, sekreterare
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1.

Justering 2019
DNKS190001
Förslag till beslut
Driftsnämnden Kultur och skola beslutar att utse Gustaf Kristensson (S) att
jämte ordförande justera protokollet
Sammanfattning
Protokoll justeras av ordförande och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan justeringen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Justering 2019
Expedieras till
-

2.

Godkännande av föredragningslistan 2019
DNKS190002
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola godkänner den utsända föredragningslistan
Sammanfattning
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.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Godkännande av föredragningslistan 2019
Expedieras till
-

3.

Val av sekreterare 2019-01-01 – 2022-12-31
DNKS190003
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
- utse Sofia Nygren till sekreterare i Driftnämnden Kultur och skola
Sammanfattning
Driftnämnden Kultur och skola har att utse sekreterare för nämnden för
mandatperioden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av sekreterare 2019-01-01 - 2022-12-31
Expedieras till
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4.

Närvaro vid nämndens sammanträden
DNKS190004
Förslag till beslut
Driftnämnd Kultur och skola besluta att
 ge förvaltningschef, Eva Nyhammar generell närvarorätt vid
nämndens sammanträde under perioden 2019-2022,
 den som nämnden kallar och inbjuder för föredragningar och
informationer har närvarorätt vid kallad/inbjuden punkt på nämndens
föredragningslista.
Sammanfattning
Driftnämnd Kultur och skolas reglemente medger nämnden att besluta om
vilka som ska medges närvarorätt vid nämndens sammanträde.
Driftnämnd Kultur och skola har att utse vilka som ska ha generell och
specifik närvarorätt vid nämndens sammanträde under mandatperioden.
När det gäller personalföreträdares rätt att närvara vid nämndens
sammanträde regleras detta i Kommunallagen 7 kap § 12-16.
Regionfullmäktige har vidare reglerat denna närvarorätt i reglementet för
nämnden. I reglementet regleras också i vilka ärenden personalföreträdare
inte har närvarorätt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Närvaro vid nämndens sammanträden
Expedieras till
-

5.

Val av arbetsutskott
DNKS190016
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 utse följande ledamöter och ersättare i nämndens arbetsutskott för
tiden 2019-2022
Ledamöter:
Ordförande: Emma Gröndahl (L)
1:a vice ordförande: Maria Bronelius (C)
2:a vice ordförande: Gustaf Kristensson (S)
Ersättare:
Hanna Netterberg (M)
Anders Ekström (M)
Elina Berg (S)
Sammanfattning
Driftnämnden Kultur och skola har att utse ledamöter och ersättare i
nämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022.
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Valet sker i enlighet med regionfullmäktiges beslut den 20 juni 2018, § 45 om
nämndens utskottsorganisation samt storlek på utskotten.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av arbetsutskott
Expedieras till
_

6.

Undertecknare av handlingar i nämndens
namn och företräda nämnden
DNKS190005
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att
 avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn
undertecknas av nämndens ordförande, Emma Gröndahl eller vid
förfall för denne av 1:e vice ordförande, Maria Bronelius eller 2:e vice
ordförande, Gustaf Kristensson och kontrasigneras av
förvaltningschef, Eva Nyhammar eller vid förfall av denne av
stabschef, Anette Johansson
Sammanfattning
Driftnämnden Kultur och Skola har att utse vilka företrädare som ska
underteckna skrivelser, avtal och andra handlingar i nämndens namn.
Uppdraget regleras i nämndens reglemente men nämnden har möjlighet att
besluta om att ytterligare ledamöter kan medges denna rätt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - undertecknare av handlingar i nämndens namn och
företräda nämnden
Expedieras till
-

7.

Nämndsattestant
DNKS190007
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att:
 utse förvaltningschef Eva Nyhammar som nämndsattestant från och
med 2019-01-01
Sammanfattning
Enligt attestordningen för Region Halland, beslutad av regionstyrelsen 201502-11, ska nämnden utse nämndsattestant för nämnden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Nämndsattestant
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Expedieras till
-

8.

Mottagare av delgivning
DNKS190017
Förslag till beslut
Driftnämnd Kultur och skola beslutar att
 ge nämndens ordförande Emma Gröndahl, 1:e vice ordförande Maria
Bronelius, 2:e vice ordförande Gustaf Kristenson, förvaltningschef
Eva Nyhammar och stabschef Anette Johansson rätt att på
Driftnämnden Kultur och skolas vägnar motta delgivning.
Sammanfattning
Nämnden har att utse personer som har rätt att i nämndens namn motta
delgivning. Rätten regleras till viss del i nämndens reglemente men nämnden
har rätt att utse fler än de som föreskrivs i reglementet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Mottagare av delgivning nämnd
Expedieras till
-

9.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
DNKS190009
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom Driftnämnden Kultur
och skola till förvaltningschef Eva Nyhammar, vilket innebär ansvar
för samtliga beslut och åtgärder på förvaltningen som påverkar
arbetsmiljön. Förvaltningschef Eva Nyhammar ges också rätten att
fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare i arbetsledande ställning
så att systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatserna
Sammanfattning
I samband med ny mandatperiod behöver beslut om ställföreträdarskapet
rörande Region Hallands arbetsmiljöansvar förnyas genom att nämnden
beslutar om fördelning av arbetsmiljöansvaret.
Arbetsmiljöansvaret regleras bland annat i AFS 2015:4 kring organisatorisk
och social arbetsmiljö och som trädde i kraft 2016-03-31.
För att säkerställa en likvärdig och kvalitativ hantering av fördelning av
arbetsmiljöuppgifter, och att den är anpassad efter AFS 2015:4 om
organisatorisk och social arbetsmiljö, har Region Halland tagit fram
regiongemensamma blanketter för fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt för
eventuell returnering av desamma. Beslutet innebär att ny fördelning av
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arbetsmiljöuppgifter från förvaltningschef och vidare i ledningsstrukturen ska
göras.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av arbetsmiljöansvar
Expedieras till
-

10.

Sammanträdesplan 2019
DNKS180153
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 godkänna följande sammanträdesdagar för år 2019:
17 jan
12 feb– (ny)
14 mars
9 maj
13 juni
29 aug
26 sep
14 nov
12 dec
Sammanfattning
Driftnämnden beslutad den 13 september 2018, § 58, om sammanträdestider
för nämnden 2019. I och med ny mandatperiod behöver detta beslut
konfirmeras av nämnden. Ny mandatperiod gör anspråk på mer
sammanträdestid bl.a. pga. större behov utav utbildning om nämndes
verksamhet. Därmed föreslås sammanträdesplanen kompletteras med
ytterligare ett sammanträde i februari.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdesplan 2019
Expedieras till
-

11.

Delegationsbestämmelser
DNKS190006
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att
- anta förslag till delegationsordning för Driftnämnden Kultur och skola
gällande från och med 2019-01-01
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Sammanfattning
Driftnämnden Kultur och skola ska besluta om delegationsordning för
nämnden för mandatperioden 2019-2022.
Enligt nämndens reglemente, §37 ska samtliga delegerade ärenden anmälas
till nämnden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsbestämmelser
 Delegationsordning 2019
Expedieras till
-

12.

Anmälan av budget 2019
DNKS190008
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola besluta att anteckna anmälan till protokollet
Sammanfattning
Driftnämnden Kultur och skola fastställde vid sitt sammanträde den 11
december 2018 budget för 2019, §91. I och med ny mandatperiod behöver
detta beslut konfirmeras av nämnden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av budget 2019
 Bilaga 1 - Budget 2019 fördelning av regionala medel till
kulturverksamhet
 Bilaga 2 - Intäkter och kostnader per skola 2019
 Bilaga 3 - Inriktningspriser 2019 Munkagårdsgymnasiet
Expedieras till
-

13.

Representation i Regionmusikens
samarbetsråd (RMS)
DNKS190018
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 för mandatperioden utse ordförande, Emma Gröndahl med 2:a vice
ordförande, Gustaf Kristiansson som ersättare, att representera
Region Hallands musikverksamhet i Regionmusikens samarbetsråd
(RMS)
Sammanfattning
Regionmusikens samarabetsråd består av ordförande och vice ordförande i
styrelser
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för regionala musikorganisationer. I Halland ansvarar Region Halland genom
sin kulturförvaltning, Kultur i Halland, för driften av regional musikverksamhet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Representation i Regionmusikens samarbetsråd
(RMS)
Expedieras till
-

14.

Information till nämnden
Sammanfattning
 Kultur och Skolas verksamhet
 Politikerutbildning

15.

Verksamhetsplan 2019, inklusive
arbetsmiljöplan och internkontrollplan
DNKS190010
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och Skola beslutar att godkänna förslaget till
verksamhetsplan 2019, inklusive arbetsmiljöplan och internkontrollplan.
Sammanfattning
Driftnämnden Kultur och Skola har utifrån regionfullmäktiges Mål och budget
2019, Hallands kulturplan 2017-2020, statliga styrdokument, egna och
externa utvärderingar och tillsynsrapporter och reglementen för 2019
identifierat viktiga områden att arbeta vidare med under verksamhetsåret
2019. Verksamhetsplanen för Kultur och Skola speglar de prioriteringar som
förvaltningen förväntas arbeta med under 2019 och visar på hur förvaltningen
ska bidra till att regionfullmäktiges Mål och budget uppnås under 2019.
Driftnämnden identifierade vid sitt sammanträde i december riskområden
som behöver följas upp under 2019. En särskild plan med aktiviteter för
uppföljning av den interna kontrollen utgör en del av verksamhetsplanen.
Till verksamhetsplanen bifogas en arbetsmiljöplan för 2019 som enligt av
Region Halland beslutad styrning skall beslutas av driftnämnden årligen.
Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan 2019, inklusive arbetsmiljöplan och
internkontrollplan
 Verksamhetsplan Kultur och skola 2019 inklusive arbetsmiljö- och
internkontrollplan
Expedieras till
Skickas ej
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16.

Redovisning av delegeringsbeslut
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. Beslut enligt delegation
ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslut och
underlag ska vara tillgängliga för nämndens kontroll.
Delegationsbeslut
 DNKS180035-53 Personuppgiftsbiträdesavtal avseende Personec
P inklusive tillhörande systemmoduler
 DNKS180179-4 Avdelningschef konst & kultur beslutar att
medfinansiera projektet Doula & kulturtolk - en väg mot jämlikhet,
integration och fred med 50 000 kronor
 DNKS170214-65 Överenskommelse om regional samverkan
gällande Språkstart Halland: små barn - pilotstudie "Språkstart
Halmstad"
 DNKS170434-5 Förvaltningschef beslutar att Falkenbergs kommun
tilldelas 300 000 kronor för påbörjandet av själva genomförandet av
projektet Fristadskonstnär
 DNKS180286-1 Överenskommelse om regional samverkan
gällande kultur för äldre
 DNKS180052-6 Avdelningschef Konst och Kultur beslutar att
finansiera inspelning av ett manus om 1600-talet med 2 000 kronor
med syfte att uppmärksamma den gamla gränsbygden mellan
Danmark och Sverige
 DNKS180155-7 Ordförandebeslut, Pris på Munkagårdsgymnasiets
LSS-boende 2019
 DNKS180287-2 Avdelningschef beslutar att medfinansiera
deltagande på utställningen Ung Svensk Form med 8 000 kronor
 DNKS180284-1 Avdelningschef beslutar att medfinansiera
genomförandet av Exitman på plats i New York med 10 000 kronor
 DNKS180036-12 Driftnämnden Kultur och skolas ordförande
beslutar att godkänna kultur och skolas månadsrapport januarioktober 2018 och överlämna den till regionstyrelsen

17.

Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att lägga anmälda handlingar till
protokollet
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Anmälningar
 DNKS180002-73 § 299, Sammanträdestider för utskotten inom
regionstyrelsen
 DNKS180002-74 Folkhögskoleaktuellt 2018-12-03
 DNKS180002-75 Kallelse till årsmöte för Folkhögskoleföreningen
inom SKL, 2019-03-29 Stockholm
 DNKS180002-76 § 203, Region Halland månadsrapport januarioktober 2018
 DNKS180002-77 Information om Folk & Kultur 2019, 2019-02-06-09 Eskilstuna
 DNKS180148-2 Beslut i ärende Tillsyn av hur barn och ungdomars
möjligheter till kommunikation tillgodoses vid Munkagårds
naturbruksgymnasiums LSS-boende
 DNKS180034-14 Samverkansgruppen Kronobränneriet - Kultur i
Halland och KS Stab 2018-11-13
 DNKS180034-15 Protokoll Kultur- och skolas samverkansgrupp
2018-11-05
 DNKS180111-4 § 122, Svar på motion angående att uppdatera
Hallands kulturplan
 DNKS180002-78 § 120, Ny säkerhetspolicy
 DNKS180002-79 Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåret
2019 avseende Riksarkivet
 DNKS180002-80 Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåret
2019 avseende Riksantikvarieämbetet
 DNKS180002-81 Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåret
2019 avseende Myndigheten för kulturanalys
 DNKS180002-82 Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåret
2019 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
 DNKS180002-83 Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåret
2019 avseende Statens kulturråd
 DNKS180155-10 Regeringsbeslut, Riktlinjer för statens bidrag till
Riksteatern 2019
 DNKS180288-1 Regionfullmäktige § 112, Valärende 2019-2023
 DNKS190015-1 Remiss, Halmstads kulturstrategi 2030

18.

Gruppmöte

19.

Beslutsmöte
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