Kallelse/föredragningslista
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Driftnämnden kultur och skola
Tid: kl. 09:00-16:00
Plats: Munkagårdsgymnasiet, Björkängsvägen 25, 43278 TVÅÅKER

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
Maria Thorén Johnsson, Rektor, Munkagårdsgymnasiet
Stefan Larsson, Driftschef, Munkagårdsgymnasiet

Emma Gröndahl (L), ordförande

Sofia Nygren, sekreterare

1(6)

Kallelse/föredragningslista
2019-02-12

1.

Justering 2019
DNKS190001
Förslag till beslut
Driftsnämnden Kultur och skola beslutar att utse Hanna Netterberg (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.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan justeringen.
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.
Expedieras till
-

3.

Eva Nyhammar

Årsrapport 2018
DNKS180112

Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 fastställa upprättad årsrapport inklusive uppföljning av arbetsmiljö och
internkontroll 2018
 överlämna årsrapport till regionstyrelsen
Sammanfattning
Region Halland bedriver, stöttar och utvecklar den regionala
kulturverksamheten och regionens egna skolor – Munkagårdsgymnasiet
samt Katrinebergs och Löftadalens folkhögskolor, vilket bidrar till de
övergripande målen Stark konkurrenskraft, Hög attraktivitet och Fler i arbete.
2018 års prioriteringar för Kultur och skola har varit:
• implementering, prioritering och genomförandet av Hallands kulturplan
2017-2020
• att regionens skolor utvecklar ett utbildningsutbud som främjar målen i
Tillväxtstrategin. Vuxenutbildningen utgör en viktig resurs gällande
integrationsfrågorna och behöver, på Regionstyrelsens initiativ, vara
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förberedda på ytterligare uppdrag
• förebyggande, inkluderande och hälsofrämjande insatser. Tidigare beslutad
satsning på små barns språkutveckling ingår i denna prioritering
• att erbjuda feriearbeten samt praktik- och traineeplatser
• att levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en
naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet
Utifrån dessa prioriteringar har nämnden beslutat om ett antal uppdrag, som
förvaltningen i sin tur tagit om hand i upprättade aktivitetsplaner och som följs
genom indikatorer och analys av genomförda aktiviteter.
Sammanfattningsvis bedöms genomförda aktiviteter – inom budgetramar och
med en personalstyrka med låga sjukskrivningstal och hög trivsel – stärka
såväl Hallands konkurrenskraft som attraktivitet och medverka till att fler
kommer i arbete.
Beslutsunderlag
 Årsredovisning Kultur och skola 2018
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 inkl uppföljning av arbetsmiljö
och internkontroll 2018
Expedieras till
Regionstyrelsen
Nämnder med ansvar för kultur i de halländska kommunerna
Statens kulturråd

4.

Fördelning av statliga kulturanslag 2019
DNKS180155
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 fördela det statliga bidraget enligt föreliggande förslag
 paragrafen förklaras omedelbart justerad
Sammanfattning
Kulturrådet meddelade 2019-01-24 beslut om fördelning av ”vissa statsbidrag
till
regional kulturverksamhet 2019 inom ramen för kultursamverkansmodellen”
(Dnr
KUR 2018/7809). Region Halland beviljades 29 342 tkr, en höjning med
knappt 1%, 282 tkr.
Av de beviljade medlen är 950 tkr en tillfällig förstärkning i syfte att utöka
utbudet och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet i länet. Bidraget ska
även täcka kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet.
Den 19 september 2018 beslutade Kulturrådet att tillämpa en huvudprincip
för pris- och löneomräkning, men med prövning för varje enskilt fall. Under
förutsättning att huvudmannens insats ökar i förhållande till föregående års
nivå kommer det statliga bidraget att räknas upp med pris- och
löneomräkning. Ligger huvudmannens insats kvar på samma nivå som
förgående år förblir även det statliga bidraget oförändrat. Vid en sänkning av
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huvudmannens ekonomiska insats åtföljs denna av en sänkning av det
statliga bidraget med motsvarande andel. Kulturrådet har informerat berörda
landsting och regioner om detta.
Region Hallands insats ökade 2019 med 4 578 tkr inklusive pris- och
löneomräkning och man ansökte om en höjning av det statliga bidraget med
4 000 tkr.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av statliga kulturanslag 2019
 Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för år
2019 inom ramen för kultursamverkansmodellen
Expedieras till
Kulturrådet
Stiftelsen Hallands länsmuseer
Teater Halland
Riksteatern Halland
Regional enskild arkivverksamhet

5.

Arbetsstipendium 2019
DNKS180280
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 fyra konstnärer tilldelas arbetsstipendier om vardera 50 000 kr
(Namn presenteras på sammanträdet)
Sammanfattning
Region Halland fördelar arbetsstipendier utifrån Riktlinjer för regionalt
kulturstöd – arbetsstipendier (DNKS 160217) beslutade av Driftnämnden
Kultur och skola vid sammanträdet 2015-05-07. Målsättningen med
stipendierna är att de ska bidra till att professionella kulturskapare ska ha
möjlighet att bo och verka i Halland. De ska möjliggöra för en konstnär att
under en viss tid ägna sig åt konstnärligt arbete.
Arbetsstipendierna ska delas ut till enskilda personer som är bosatta och
verksamma i Halland. Det ska delas ut till yrkesverksamma konstnärer inom
alla konstområden, dock inte till personer under grundutbildning och inte
heller till amatörer.
Utlysning sker en gång per år.
Ansökningarna behandlas av en jury utsedd av Region Halland, som har till
uppgift att ta fram ett komplett förslag som beslutas av Driftnämnd Kultur och
skola. Förslaget ska omfatta antal arbetsstipendier, belopp per
arbetsstipendium och mottagare. Följande personer var jury 2019: Mike Bode
(Konst), Cecilia Suhaid Gustafsson (Scenkonst), Martin Hammar (Film),
Gunnar Südow (Litteratur) och Annhelén Olsson (Slöjd och konsthantverk).
Information om stipendiater och juryns sammansättning publiceras på Region
Hallands webb.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Arbetsstipendier 2019
Expedieras till
Arbetsstipendiaterna 2019

6.

Arbetsordning för Driftnämnd Kultur och
skola 2019-2022
DNKS190046
Förslag till beslut
Driftsnämnd Kultur och skola beslutar att
 godkänna arbetsordning för 2019-2022
Sammanfattning
Enligt § 17 i driftnämndernas reglemente ska driftnämnderna upprätta en
arbetsordning för nämndens arbete. Arbetsordningen gäller för
mandatperioden 2019-01-01 till och med 2022-12-31. Om nämnden vill göra
ändringar i arbetsordningen under innevarande mandatperiod fordras det att
nämnden fattar ett nytt beslut om arbetsordning.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Arbetsordning 2019-2022
 Arbetsordning för driftnämnden Kultur och skola 2019-2022

7.

Information till nämnden 2019
DNKS190045
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att anteckna informationen till
protokollet.
Sammanfattning
 Gymnasieverksamheten
 Munkagårdsgymnasiet
 Kontaktpolitiker
 Folk och kultur

8.

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att anteckna redovisade
delegationsbeslut till protokollet.
Delegationsbeslut
 DNKS190020-1
2019-12-31

Samarbetsavtal inköp av färsk fisk 2019-01-01--
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 DNKS190013-1 Förvaltningschef beslutar enligt 6J i Driftnämnden
kultur och skolas förteckning över delegerade ärenden att utse
slutsattestanter år 2019 för Kultur och skola

9.

Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att lägga anmälda handlingar till
protokollet.
Anmälningar
 DNKS190015-1 Remiss, Halmstads kulturstrategi 2030
 DNKS180034-16 Kultur- och skolas samverkansgrupp 2018-12-10
 DNKS190040-1 § 6, Firmatecknare för Region Halland
 DNKS190040-2 § 8, Mottagare av delgivning för Region Halland
eller regionstyrelsen
 DNKS190040-3 § 10, Sammanträdesplan 2019
 DNKS190040-4 § 17, Region Halland månadsrapport januarinovember 2018
 DNKS180155-58 Fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet för år 2019 inom ramen för
kultursamverkansmodellen

10.

Gruppmöte

11.

Beslutsmöte
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