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Driftnämnden Kultur och Skola

Verksamhetsplan 2018
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsplan
2018.

Sammanfattning
Driftnämnden Kultur och skola har utifrån regionfullmäktiges Mål och budget 2018,
Hallands kulturplan 2017-2020, statliga styrdokument, egna och externa
utvärderingar och tillsynsrapporter, reglemente och av regionstyrelsen beslutade
prioriteringar för 2018 identifierat viktiga områden att arbeta vidare med under
verksamhetsåret 2018. Verksamhetsplanen för Kultur och skola speglar de
prioriteringar som förvaltningen förväntas arbeta med under 2018 och visar på hur
förvaltningen ska bidra till att regionfullmäktiges Mål och budget uppnås under 2018.

Verksamhetsplanen
I verksamhetsplanen synliggörs delmål, prioriteringar, prioriteringsområde och
förvaltningens verksamhetsplan. Nivåerna delmål, prioriteringar och
prioriteringsområde är framtagna i politiska beslut som fattats i regionfullmäktige och
regionstyrelsen. På nivån förvaltningens verksamhetsplan beskrivs nämndens
politiska prioriteringar för verksamhetsåret 2018. Efter att nämnden fattat beslut
kommer förvaltningen att knyta aktiviteter och, i de fall där det är möjligt, indikatorer
till de aktuella områdena.

Kultur och skolas verksamhetsplan 2018
Prioriteringsområde
Halland, en region som
erbjuder attraktiva och socialt
hållbara mötesplatser,
boende- och livsmiljöer

Delmål Hög attraktivitet
Prioritering
Förvaltningens verksamhetsplan
En god och jämlik
offentlig
samhällsservice

Kultur för ett socialt
hållbart samhälle

En koldioxidneutral
ekonomi och
hållbar
resurshantering

Insatser för
förnyelsebar energi
och fossilfria
transporter



Skolorna ska genom ett konkurrenskraftigt
och behovsbaserat utbud vara attraktiva för
elever, personal och samverkansaktörer
både regionalt och nationellt
Kultur och skola ska tillsammans med
Regional utveckling och civilsamhället
fortsätta att utveckla Bästa
samverkansplatsen
Kultur i Halland ska arbeta enligt den
regionala kulturpolitikens basuppdrag
(Hallands kulturplan 2017-2020)
Den regionala kulturella infrastrukturen ska
stärkas
Halländska kulturinstitutioner och
kulturmiljöer ska bidra till ett attraktivt Halland
Region Halland ska reducera
koldioxidutsläppen med 80% till 2025 i
regionens egna verksamheter. Minska
Region Hallands klimatpåverkan och öka
andelen förnybar energi. År 2020 ska alla
uppvärmning av Region Hallands
anläggningar vara förnybar. Öka andelen
egenproducerad förnybar energi
Region Halland ska vara ett föredöme i
klimat- och miljöarbetet. Minskad användning
av miljöbelastande engångsmaterial och
kemikalier
Region Hallands ska reducera
koldioxidutsläppen med 80% till 2025 i
regionens egna verksamheter.
Koldioxidutsläppen från Region Hallands
interna transporter minskas med minst 20%
till år 2020
Region Halland ska använda
samhällsutmaningarna som drivkraft för
innovationer. Stimulera Region Hallands
verksamheter att delta i miljövänliga
innovationer i näringslivet

Dessa punkter är beslutade och kommer att initieras centralt

Prioriteringsområde

Delmål Stark konkurrenskraft
Prioritering
Förvaltningens
verksamhetsplan

Halland, en region som
stimulerar till innovation,
förnyelse och ökat
företagande

De halländska styrkeområdena
– hälsoinnovation, grön tillväxt
och besöksnäring

Kultur och skola ska utveckla
samverkan med aktörer inom
styrkeområdena

Entreprenörskap och ökat
företagande

Kultur i Halland ska stärka
förutsättningarna för
kulturutövare att utveckla
företagande
Skolornas verksamhet och
undervisning ska vara av hög
kvalitet och kännetecknas av
en individanpassad
undervisning som utgår ifrån
ett aktivt värdegrundsarbete
Kultur i Halland ska aktivt
delta i och stödja kulturlivets
utbyte med omvärlden
Kultur i Halland ska verka för
att konst och kulturarv tas
tillvara i destinationsutveckling

Halland, en stark
kunskapsregion

Högre studier och yrkesstudier
som ett naturligt val samt
möjligheten till ett livslångt
lärande

Halland, en region med goda
kontakter med omvärlden

Strategiska allianser med
viktiga aktörer i omvärlden
Ökad kännedom om Hallands
attraktivitet

Prioriteringsområde

Delmål Fler i arbete
Prioritering

Halland erbjuder alla barn och
unga goda och jämlika
förutsättningar

En god start i livet

Goda förutsättningar för alla
elever att fullfölja grund- och
gymnasieskolan

Högre studier och yrkesstudier
som ett naturligt val samt
möjligheten till ett livslångt
lärande

Halland erbjuder god
matchning av kompetens som
behövs i arbetslivet

Utveckla barns och ungas
entreprenöriella förmågor och
kompetenser
En regional struktur för
matchning mellan
arbetsmarknad och utbildning

Halland, en region som har en
öppen, jämställd och
inkluderande arbetsmarknad

Ökad anställningsbarhet hos
invånare som står långt ifrån
arbetsmarknaden



Dessa punkter är beslutade och kommer att initieras centralt

Förvaltningens
verksamhetsplan
Kultur och skola ska leda och
samordna arbetet med att
stärka små barns
språkutveckling
Kultur i Halland ska arbeta för
att fler barn och unga får
möjlighet att uppleva och
skapa kultur
Skolornas verksamhet och
undervisning ska vara av hög
kvalitet och kännetecknas av
en individanpassad
undervisning som utgår ifrån
ett aktivt värdegrundsarbete

Fortsätta etableringen och
utvecklingen av
Kompetensplattform Halland
I skolornas verksamhet och
undervisning ska
arbetslivskunskap och
entreprenörskap vara viktiga
fokusområden och leda till
självförverkligande,
anställningsbarhet, eget
företagande eller vidare
studier
Arbeta för hur Region Halland
som arbetsgivare kan erbjuda
feriearbeten samt praktik- och
traineeplatser.

Delmål Hallands Kulturplan 2017-20202
Prioriteringsområde
Prioritering
Förvaltningens
verksamhetsplan
Säkerställa implementering,
prioritering och genomförandet
av Hallands kulturplan 20172020

Kultur i Halland ska arbeta
enligt den regionala
kulturpolitikens spetsuppdrag
Kultur i Halland ska
säkerställa att kulturplanen
genomförs i samverkan med
kommuner och i samråd med
professionella kulturskapare,
folkbildning och föreningsliv

Delmål Kontroll på Region Hallands ekonomi
Prioriteringsområde
Prioritering
Förvaltningens
verksamhetsplan
Budgetramen ska hållas

Prioriteringsområde
Utveckla IT-miljön i enlighet
med policy och
verksamhetsmål

Delmål IS/IT-policy
Prioritering

Förvaltningens
verksamhetsplan

Utveckling Kultur- och
skolsystem

Delmål Kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar
verksamheten - Kompetensförsörjningspolicy
Prioriteringsområde
Prioritering
Förvaltningens
verksamhetsplan
Ett gott ledar- och
medarbetarskap med
utgångspunkt i vår
värdegrund

Levandegöra värdegrunden i
hela organisationen så att den
blir en naturlig del av
ledarskapet och
medarbetarskapet

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
De ekonomiska konsekvenserna av beslutet synliggörs i ärendet Internbudget Kultur
och skola 2018 (DNKS170230)
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