Kallelse/föredragningslista
2019-03-14

Driftnämnden kultur och skola
Tid: kl. 09:00-16:00
Plats: Varbergs fästning, Kommendanten

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
Anne Lang , Avdelningschef, Kultur i Halland
Daniel Borgman, Utvecklare, Kultur i Halland
Curry Heninmann, Museichef
Rebecca Nordström, Processledare Bästa samverkansplatsen
Anna-Lena Nilsson, Länsarkivarie

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 Maria Bronelius (C) 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 föredragningslista 2019
DNKS190002
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola godkänner den utsända föredragningslistan.

3.

Anne Conradsson

Månadsrapporter 2019
DNKS190068

Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att godkänna rapporten och
överlämna den till regionstyrelsen
Sammanfattning
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.

4.

Yttrande över förslag till Halmstads
Kulturstrategi 2030

Eva Nyhammar

DNKS190015
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 avge yttrande enligt förslag
Sammanfattning
Kulturnämnden i Halmstad har tagit fram ett förslag till Kulturstrategi 2030,
som skickats på remiss med sista svarsdatum 2019-03-31. Kulturstrategin
ska peka ut vision och mål, strategiska utvecklingsområden och riktningar för
kulturen i Halmstad. Halmstads kulturstrategi 2030 är resultatet av en
dialogprocess som involverat nästan1500 personer under 2017 och 2018.
Efter remissförfarandet presenteras ett slutligt förslag till kulturstrategi, med
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utgångspunkt i de synpunkter som kommit in. Kulturnämnden fattar sedan
beslut om kulturstrategin i juni 2019.
Driftnämnden Kultur och skola ser positivt på att Halmstad genom en strategi
vill positionera kulturen utifrån ett strategiskt utvecklingsperspektiv. Förslaget
till strategi beskriver väl kulturens betydelse ur flera dimensioner och såväl
dess egenvärde som positiva effekter för samhälle och individ synliggörs.
Strategin omfattar såväl övergripande visioner som detaljerade förslag på
insatser. Strategin har också som mål att vara ett övergripande styrdokument
för hela kommunens organisation. Av den anledningen föreslår nämnden att
de övergripande strategiska delarna bör antas på fullmäktigenivå.
Driftnämnden anser vidare att strategins koppling till nationella och regionala
strategier, planer och program bör tydliggöras samt överlag att samverkan
över kommungränsen lyfts fram.
Beslutsunderlag
 Yttrande över förslag till Halmstads kulturstrategi 2030
 Yttrande över förslag till Halmstads Kulturstrategi 2030
 Remiss, Halmstads kulturstrategi 2030
Expedieras till
Halmstads kommun, kulturförvaltningen, kn.diarium@halmstad.se, senast
den 31 mars 2019.

5.

Yttrande angående ansökan från
Länsstyrelsen ”Kustledens kulturmiljöer”

Daniel Borgman

DNKS190066
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 avge yttrande enligt förslag.
Sammanfattning
Regionstyrelsens tillväxtutskott (TU) har bett Driftnämnden Kultur och Skol
(DNKS) yttra sig över en ansökan från Länsstyrelsen angående Kustledens
kulturmiljöer.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kustledens kulturmiljöer
 Yttrande Kustledens kulturmiljöer
 Ansökan från Länsstyrelsen för synpunkter, Kustledens kulturmiljöer
Expedieras till
Regionstyrelsens tillväxtutskott

6.

Utredning gällande syntolkning
DNKS180047
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Förslag till beslut
Driftnämnd Kultur och skola beslutar att
 uppdra åt förvaltningen att i samråd med Region Hallands
samrådsorgan regionala funktionshinderrådet och de regionala
institutionerna ta fram en plan för att säkerställa dels att syntolkning
regelbundet genomförs på regionens kulturinstitutioner, dels att
syntolkningen kommuniceras till berörd målgrupp på ett
ändamålsenligt vis.
Sammanfattning
Utredningen omfattar de regionala institutionerna Teater Halland, Hallands
konstmuseum, Hallands kulturhistoriska museum, Rum för dans, Art inside
Out och Kultur i Hallands musikverksamhet. Av utredningen framkommer att
syntolkade evenemang inte erbjuds regelbundet och att syntolkning inte
bokats av någon när erbjudandet ändock funnits.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Utredning gällande syntolkning DNKS180047
 Utredning gällande syntolkning (DNKS180047)
Expedieras till
Region Hallands samrådsorgan regionala funktionshinderrådet

7.

Den halländska överrenskommelsen - Bästa
samverkansplatsen - Info.

Rebecca Nordström,
Hallands
bildningsförbund10:00

Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
 Den Halländska Överenskommelsen 2019-2020

8.

Information till nämnden 2019
DNKS190045
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola antecknar informationen till protokollet.
Sammanfattning






Representation
Kulturarv, Bild och form, Film och rörlig bild samt Slöjd och
konsthantverk . Föredragande: Anne Lang och Daniel Borgman
Guidad visning av utställningen: ”Kirgizistan – konst och
världsarv”. Guide: Åsa Axberg.
Stiftelsen Hallands länsmuseer
Hallands kulturhistoriska museum. Föredragande: Curry Heimann,
museichef
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9.

Enskilda arkiv. Föredragande: Anna-Lena Nilsson, Länsarkivarie

Utdelning av Arbetsstipendium 2019
DNKS180280
Sammanfattning
Arbetsstipendierna syftar till att ge professionella kulturskapare möjlighet att
bo och verka i Halland, de ska möjliggöra för en konstnär att under en viss tid
ägna sig åt konstnärligt arbete.

10.

Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att lägga anmälda handlingar till
protokollet.
Anmälningar
 DNKS190047-1 Kultur- och skolas samverkansgrupp 2019-01-14
 DNKS190040-8 Rapporten Regional biblioteksverksamhet, en del
av det regionala uppdraget som stöd för kommunerna
 DNKS190040-9 Protokoll, Regionsamverkan Sydsverige
kulturutskott 2019-02-06
 DNKS190040-11 Slutlig fördelning av 2018 års statsbidrag till
folkhögskolor
 DNKS180155-70 § 36, Region Hallands planerings- och
uppföljningsprocess
 DNKS190040-12 § 41, Fastighetsinvesteringar 2019

11.

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att anteckna redovisade
delegationsbeslut till protokollet.
Delegationsbeslut
 DNKS180233-7 Förvaltningschef beslutar om fördelning av det
regionala anslaget till subventionering av kultur för barn 2-18 år
 DNKS180170-8 Ansökan om bidrag, arrangörsbidrag - Dansnät
Sveriges Parter 2019
 DNKS190057-2 Avdelningschef Scenkonst beslutar att
medfinansiera internationellt nätverkande för att utveckla en lokal
plattform för utbildning kring musik och musikproduktion med 6 000
kronor
 DNKS190065-2 Avdelningschef konst och kultur beslutar att
medfinansiera projektet Manus och förberedelser till filmen Nattblod
med 25 000 kronor (snabbt stöd)
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