MMANTRÄDESPROOLL
2 (21)
anträdesdatum

2009-01-28

§1

Redovisning, januari – december 2008
Beslut

Redovisning för perioden januari – december 2008 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen presenterar bokslutet 2008.
(tkr)
Kulturnämnden
Bibliotek
Kultur
Hovdala
Bidrag
Drift, totalt
Investeringar

Budget
482,4
22827,4
8246,5
5486,3
7276,3
44318,9
1790,0

Redovisat
484,8
22728,1
8087,6
5507,4
7257,5
44065,4
1244,4

Avvikelse
-2,4
99,3
158,9
-21,1
18,8
253,6
545,6

.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Diarienummer

2009.05
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anträdesdatum

Diarienummer

2009-01-28

2009.06

§2

Redovisning Hovdala slott, januari – december 2008
Beslut

Redovisning för Hovdala slott för perioden januari – december 2008 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen presenterar redovisning för Hovdala slott 2008.
Underskottet 21 000 kr beror på avgångsvederlag. För att försöka hålla budgeten har man hållit igen på kostnaderna, budget för oförutsedda kostnader har
använts och personalkontoret har tagit halva kostnaderna på sitt ansvar enligt
överenskommelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2009-01-28

Diarienummer

2009.19

§3

Verksamhetsberättelse 2008

Beslut

Preliminär verksamhetsberättelse 2008 godkänns. Efter slutredigering skickas
den vidare till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen redovisar för preliminär verksamhetsberättelse 2008.

Justerare

Utdragsbestyrkande

MMANTRÄDESPROOLL
5 (21)
anträdesdatum

2009-01-28

Diarienummer

2009.07

§4

Avvikelseanalys drift 2008
Beslut

Avvikelseanalys drift för 2008 godkänns och skickas vidare till Ekonomikontoret.
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen redovisar för avvikelseanalys drift 2008 och informerar:
- Kulturkontor har en avvikelse på 21 000 kr beroende på lägre arbetsgivaravgifter för personal 66-69 år
- Biblioteksverksamhet har en avvikelse på 78 000 kr beroende på lägre arbetsgivaravgifter för personal 66–69 år.
- Kulturverksamhet har en avvikelse på 150 000 kr beroende på överskott på
hyresintäkter plan 3.
- Hovdala slott har en avvikelse på – 21 000 kr beroende på avgångsvederlag.
Samtliga verksamheter har varit mycket återhållsamma i syfte att täcka upp ett
prognostiserat underskott på Hovdala slott med anledning av personalavvecklingen. Genom att senarelägga förberedande för verksamhet i nyrenoverade arrendatorbostaden lyckades dock, mot förväntan, Hovdala slott själva
täcka upp större delen av det förväntade underskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2009-01-28

Diarienummer

2009.08

§5

Avvikelseanalys investeringar 2008
Beslut

1. Avvikelseanalys investeringar 2008 godkänns och skickas vidare till Ekonomikontoret.
2. Kulturnämnden anhåller om att få överföra medel på projekt 89700 Offentlig
utsmyckning 350 000 kr till nästa år, då konstverket tillverkas under 2009.
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen redovisar för avvikelseanalys investeringar 2008.
Budget 1 790 000 kr. Redovisat: 1 244 000 kr.
P.g.a. begränsade resurser i driftbudgeten har förvaltningen varit återhållsam
beträffande investeringar av anslagstyp 2. Därför har anslagna medel för ITutveckling och komplettering av inredning på biblioteken inte använts fullt ut.
I investeringsbudgeten för Hovdala slott har omprioriteringar gjorts. Broslättsmodellen har lagts åt sidan och istället har utemuseet gjorts klart, nya
utemöbler har köpts in. I samband med färdigställandet av arrendatorsbostaden
har investeringar gjorts till kanalisering (ej budgeterad), larm, inventarier och
datorer.
Efter beslut i Kommunstyrelsen arbetsutskott 3/12 2008, har kulturförvaltningen tillförts 350 tkr för inköp till stadshuset foajé. Konstverket tillverkas 2009.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

Diarienummer

2009-01-28

2009.09

§6

Internbudget drift 2009
Beslut

Kulturnämnden godkänner internbudget drift 2009 enligt förslag.
S och V deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Kulturchefen presenterar internbudget drift 2009.

Justerare

(tkr)
Kulturnämnden
Bibliotek
Kultur (inkl
Hovdala slott)
Bidrag

Budget
1 007,1
23 515,3
11 822,4

Drift, totalt

43 847,8

7 503,0

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

Diarienummer

2009-01-28

2009.10

§7

Internbudget investeringar 2009
Beslut

Kulturnämnden godkänner investeringsbudget 2009 enligt förslag.
S och V deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Kulturchefen presenterar investeringsbudgeten.

Justerare

(tkr)
IT-utveckling
Kopieringsapparat
Park, växthus
Hovdala slott

Budget
170,0
130,0

Investeringar
totalt

700,0

400,0

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2009-01-28

§8

Resultatmål / nyckeltal 2008
Beslut

Resultatmål / nyckeltal 2008 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen redovisar resultatmål / nyckeltal 2008.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Diarienummer

2009.11
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anträdesdatum

2009-01-28

Diarienummer

2009.12

§9

Verksamhetsredovisning Bibliotek 2008
Beslut

Verksamhetsredovisning bibliotek 2008 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Bibliotekschef Inger Frigell presenterar 2008 års verksamhetsredovisning bibliotek.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2009-01-28

Diarienummer

2009.12

§ 10

Verksamhetsredovisning Kultur 2008
Beslut

Verksamhetsredovisning kultur 2008 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Kulturutvecklare Josefine Bellan och barnkultursekreterare Camilla Persson
redovisar verksamheten 2008.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2009-01-28

Diarienummer

2008.169

§ 11

Biblioteksplan för Hässleholms kommun
Beslut

Kulturnämnden godkänner förslag till biblioteksplan samt remitterar den till
kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Inger Frigell, bibliotekschef, har tillsammans med skolbibliotekarie Karin Sjöberg vid skolbibliotekscentralen och skolbibliotekarie Maria Reppen vid Jacobsskolans bibliotek tagit fram förslag till biblioteksplan för Hässleholms
kommun.
Ärendets tidigare behandling

Kulturnämnden beslöt den 20 nov 2008, § 82, att remittera ärendet till barnoch utbildningsnämnden för yttrande – därefter vidare behandling i kulturnämnden – därefter remitteras den till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden har den 18 dec 2008, § 209, tillstyrkt föreslagen
biblioteksplan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2009-01-28

Diarienummer

2009.15

§ 12

Verksamhetsbidrag kulturföreningar
Beslut

Kulturnämnden beslutar att från konto 488 kulturföreningar utbetala 935 000
kr i verksamhetsbidrag till kulturföreningar i Hässleholms kommun, enligt bifogat fördelningsförslag.
Kulturnämnden beslutar att på konto 488 reservera:
1. 20 000 kr till Hässleholms Musikforum för arrangerandet av Sommarfesten
2009 i Hembygdsparken i Hässleholm. Bidraget betalas ut efter inlämnad
redovisning av genomfört arrangemang.
2. 15 000 kr till Hässleholms Teaterförening för subvention av entrébiljetter
för elever på kommunens gymnasier som besöker någon av föreningens arrangemang. Hässleholms Teaterförening har att själv styra över hur bidraget ska fördelas, men måste med uppgifter om vilka skolklasser som besökt
vilka föreställningar, redovisa användandet. Dessa bidrag betalas ut efter
inlämnad redovisning.
Beskrivning av ärendet

Inför verksamhetsåret 2009 har totalt 25 kulturföreningar ansökt om verksamhetsbidrag. Föreningarnas verksamhet inriktar sig på många olika områden och
utgör en bred och viktig bas för kommunens vitala kulturliv. En del föreningar
är främst arrangörer som exempelvis teaterföreningen, konsertföreningen och
Jazzklubben, medan andra föreningar inriktar sig på amatörkultur med stort utrymmet för eget skapande t ex Lådan, Visans Vänner, MAK och Röke Blås.
Verksamhetsbidraget utgör basen för föreningens verksamhet och förfogas fritt
av föreningens styrelse med redovisning av utfall och verksamhet vid respektive årsmöte. För särskilda aktiviteter eller projekt, kan föreningarna under året
hos kulturnämnden fortlöpande ansöka om särskilda projektmedel.
Övriga upplysningar

Bland årets ansökningar finns två nya föreningar, Skånska kören samt Föreningen Norden. Den senare föreningen har varit verksam under många år, men
har tidigare sorterat under kommunledningskontoret.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2009-01-28

Diarienummer

2009.16

§ 13

Verksamhetsbidrag till kulturföreningen Markan
Beslut

Kulturnämnden beslutar att från konto 4881 kulturföreningar utbetala
1 578 000 kr i verksamhetsbidrag till kulturföreningen Markan, enligt bifogat
fördelningsförslag.
Kulturnämnden beslutar även att dela upp bidraget i två utbetalningar –
789 000 kr i januari samt efter inlämnad årsredovisning med uppgifter och kopior om verksamhetens genomförande, kostnader, intäkter och utfall – i maj
utbetala 789 000 kr.
Beskrivning av ärendet

Kulturföreningen Markan bedriver bred verksamhet för ungdomar mellan 13 –
25 år med ett allaktivitetshus med plats för teater, dans, klättervägg, rockskola,
replokaler, ett café med stor scen, skapande verkstad, internetcafé, biljard m.m.
Kulturföreningen Markan är en förening där medlemmarna tillsammans med
styrelsen driver verksamheten i huset. Ungdomarna deltar i alla beslut som tas i
föreningen. Dessutom samarbetar föreningen med både andra föreningar, studieförbund och andra organisationer utanför huset. Husets kulturella spännvidd
och självständighet ger det en särställning som mötesplats för olika generationer, kulturer och stilar i Hässleholms kommun.
Kulturföreningen Markan har genom en fast och långsiktig planering bildat en
grogrund för ungdomar att kunna engagera sig i olika verksamheter samt genom, framförallt musikfestivalen Siesta! bidragit till en av stadens goda mötesplatser
Övriga upplysningar

Vid all marknadsföring skall det framgå att Markans verksamhet genomförs
med stöd av Kultur Hässleholm.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2009-01-28

Diarienummer

2009.17

§ 14

Verksamhetsbidrag till hembygdsföreningar
Beslut

1. Kulturnämnden beslutar att från konto 4890 hembygdsföreningar utbetala
750 960 kr i verksamhetsbidrag till hembygdsföreningar i Hässleholms
kommun enligt bifogad fördelningsförslag samt
2. 67 000 kr i underhållsbidrag för reparationer av tak i Västra Torup, fönster
i hembygdsparken i Hässleholm, flytt och reparation av skvaltkvarn i Sösdala samt ny skorsten i Nävlinge.
3. Kulturnämnden beslutar att i konto 4890 reservera 144 040 kr för senare
omfördelning och utbetalning av reparationer i Bjärnum (backstugan samt
galler för entré), Hästveda (backstugan) och Vinslöv (skorstenar och entré).
4. Kulturnämnden beslutar även att från konto 4720 till Hässleholms Museum
utbetala 400 000 kr i verksamhetsbidrag samt reservera 665 000 kr till hyreskostnader för senare omfördelning till tekniska kontoret.
Beskrivning av ärendet

Inför verksamhetsåret 2009 har totalt 12 hembygdsföreningar och 4 föreläsnings- och arkivföreningar ansökt om verksamhetsbidrag.
Föreningarnas verksamhet inriktar sig på i huvudsak kulturmiljövårdande och
bevarande insatser inom hembygdsrörelsen. Förutom värdskapet för ett stort
antal offentliga kulturarrangemang som bl a vidmakthåller kommunens traditioner, utför de ideellt arbetande medlemmarna ett stort och oerhört värdefullt
arbete genom att upprätthålla kommunens kulturlandskap med bevarande av
ryggåsstugor, backstugor och dokumenterande av föremål, foton, litteratur
m.m.
Verksamhetsbidraget utgör basen för föreningarnas verksamhet och förfogas
fritt av föreningens styrelse med redovisning av utfall och verksamhet vid respektive årsmöte. För fastighetsrenoveringar och underhåll av gamla byggnader utdelas särskilda medel.
Övriga upplysningar

Kulturförvaltningen samarbetar med Tekniska Kontoret och Stadsbyggnadskontoret vid handläggning av renoverings – och underhållsprojekt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2009-01-28

Diarienummer

2009.02

§ 15

Bidragsansökan från Studiefrämjandet MittSkåne
Beslut

Kulturnämnden beslutar att i projektbidrag tilldela Studieförbundet Studiefrämjandet ur vht 4841 studieförbund projekt, högst 30 000 kr förutsatt att ungdomsprojektet The Wall i Hässleholm genomförs i enlighet med beskrivning i
ansökan
Beskrivning av ärendet

Studieförbundet Studiefrämjandet ansöker om bidrag för att tillsammans med
kulturföreningen Muren genomföra två konserter med Pink Floyds musik. Vid
konserten medverkar totalt 15 – 25 olika band med både fasta band från Hässleholm, tillfälliga konstellationer och mer etablerade band från andra delar av
Skåne. Målet är att göra en konsert i linje med The Wall – den legendariska
rockoperan av Pink Floyd från 1979.
Delaktiga är ungdomar som i projektet dels ges möjlighet att utvecklas musikaliskt, men också få möjlighet att träffas över gränserna och få erfarenhet av att
arbeta med ett projekt. I centrum av projektet finns en nystartad kulturförening
med elever från HTS.
Kostnaderna beräknas totalt uppgå till 134 500 kr. I den summan är ej godkända kostnader för marknadsföring och förtäring inräknat.
Projektbidrag till studieförbund beviljas med upp till 80 % av godkända kostnader, t ex arvoden, resor, externa lokaler m.m. Kostnader för marknadsföring,
förtäring, egen personal eller egna lokaler godkänns ej.
Övriga upplysningar

Detta ungdomsprojekt utgör en första fas i en ny arbetsmodell som studieförbunden genomför som ett resultat av kommunens nya målstyrda bidragsvillkor
i syfte att utveckla ungdoms- och amatörkulturen i kommunen.
Utbetalning av beloppet sker efter inkommen redovisning från studieförbundet
med kopior på uppgifter om genomförande, kostnader (fakturor, avtal, kvitton),
intäkter och utfall. Beloppets storlek regleras efter de faktiska redovisade kostnaderna, dock ej överstigande beslutsbeloppet. Vid all marknadsföring skall
det framgå att projektet genomförs med stöd av Kultur Hässleholm.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2009-01-28

Diarienummer

2008.176

§ 16

Bidragsansökan från Studieförbundet Vuxenskolan
Beslut

Kulturnämnden beslutar att i projektbidrag tilldela Studieförbundet Vuxenskolan ur vht 4841 studieförbund projekt, högst 32 000 kr förutsatt att tio föreställningar av Hässleholmsrevyn 2009 genomförs i enlighet med beskrivning i
ansökan
Beskrivning av ärendet

Studieförbundet Vuxenskolan ansöker om bidrag för genomförande av tio föreställningar av en lokalt producerad revy med delvis nyskrivet eget material i
samarbete med kulturföreningen Lådan.
Kostnaderna beräknas totalt uppgå till 207 500 kr. I den summan är ej godkända kostnader för marknadsföring och förtäring inräknat.
Projektbidrag till studieförbund beviljas med upp till 80 % av godkända kostnader, t ex arvoden, resor, externa lokaler m.m. Kostnader för marknadsföring,
förtäring, egen personal eller egna lokaler godkänns ej.
Övriga upplysningar

Projektets övriga kostnader som ej täcks av bidrag eller publikintäkter - kan efter dialogsamtal mellan kulturförvaltning och studieförbundet, ersättas med
verksamhetsbidrag, enligt projektbeskrivning ca 20 500 kr. Detta samtal bör
göras i maj månad med ekonomisk redovisning och utvärdering av projektets
genomförande.
Utbetalning av beloppet sker efter inkommen redovisning från studieförbundet
med kopior på uppgifter om genomförande, kostnader (fakturor, avtal, kvitton),
intäkter och utfall. Beloppets storlek regleras efter de faktiska redovisade kostnaderna, dock ej överstigande beslutsbeloppet. Vid all marknadsföring skall
det framgå att projektet genomförs med stöd av Kultur Hässleholm.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2009-01-28

Diarienummer

2008.182

§ 17

Bidragsansökan från Studieförbundet Sensus
Beslut

Kulturnämnden beslutar att i projektbidrag tilldela Studieförbundet Sensus ur
vht 4841 studieförbund projekt, högst 35 000 kr förutsatt att konserten Svensk
lyrik i ord och ton den 14 mars i Hässleholm Kulturhus genomförs i enlighet
med beskrivning i ansökan.
Beskrivning av ärendet

Studieförbundet Sensus ansöker om bidrag för genomförande av en konsert
med Hässleholms Vocalensemble, orkester och Stina Ekblad som recitatör den
14 mars 2009.
Kostnaderna för repetitioner och konsert uppgår totalt till 155 000 kr. I den
summan är ej godkända kostnader för marknadsföring och förtäring inräknat.
Projektbidrag till studieförbund beviljas med upp till 80 % av godkända kostnader, t ex arvoden, resor, externa lokaler m.m. Kostnader för marknadsföring,
förtäring, egen personal eller egna lokaler godkänns ej.
Övriga upplysningar

Projektets övriga kostnader som ej täcks av bidrag eller intäkter – kan efter dialogsamtal mellan kulturförvaltning och studieförbund, ersättas med verksamhetsbidrag, enligt projektbeskrivning ca 45 000 kr. Detta samtal bör göras i maj
månad med ekonomisk redovisning och utvärdering av projektets genomförande.
Utbetalning av beloppet sker efter inkommen redovisning från studieförbundet
med kopior på uppgifter om genomförande, kostnader (fakturor, avtal, kvitton), intäkter och utfall. Beloppets storlek regleras efter de faktiska redovisade kostnaderna,
dock ej överstigande beslutsbeloppet. Vid all marknadsföring skall det framgå att projektet genomförs med stöd av Kultur Hässleholm

Justerare

Utdragsbestyrkande

MMANTRÄDESPROOLL
19 (21)
anträdesdatum

2009-01-28

Diarienummer

2008.183

§ 18

Bidragsansökan från ABF Skåne Nordost

Beslut
Kulturnämnden beslutar att i projektbidrag tilldela Studieförbundet ABF ur vht
4841 studieförbund projekt, högst 85 000 kr förutsatt att ungdomsprojektet
Hip-Hopfestival i Hässleholm genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan
Beskrivning av ärendet
Studieförbundet ABF ansöker om bidrag för genomförande av ett uppsökande
och delvis nytänkande projekt i syfte att aktivera och stimulera ungdomar i
Hässleholm med hjälp av de olika delarna i hip-hopkulturen. Målgruppen är
ungdomar med invandrarbakgrund som får utveckla sina färdigheter i rap,
scratch, streetdans och graffiti. Workshops, prova-på verksamhet, studiecirklar
och uppträdanden samlas till en gemensam festival hösten 2009. Kostnaderna
för verksamheten i Hässleholms kommun beräknas totalt uppgå till 192 400 kr.
I den summan är ej godkända kostnader för marknadsföring och förtäring inräknat.
Projektbidrag till studieförbund beviljas med upp till 80 % av godkända kostnader, t ex arvoden, resor, externa lokaler m.m. Kostnader för marknadsföring,
förtäring, egen personal eller egna lokaler godkänns ej.
Övriga upplysningar
Detta ungdomsprojekt utgör en första fas i en ny arbetsmodell som studieförbunden genomför som ett resultat av kommunens nya målstyrda bidragsvillkor
i syfte att utveckla ungdoms- och amatörkulturen i kommunen. Projektets övriga kostnader för verksamhet i Hässleholms kommun som ej täcks av bidrag eller intäkter – kan efter dialogsamtal mellan kulturförvaltning och studieförbund, ersättas med verksamhetsbidrag, i detta projekt ca 91 800 kr. Detta samtal bör göras i maj månad med ekonomisk redovisning och utvärdering av projektets genomförande så långt samt information om höstens planlagda aktiviteter.
Utbetalning av beloppet sker efter inkommen redovisning från studieförbundet
med kopior på uppgifter om genomförande, kostnader (fakturor, avtal, kvitton),
intäkter och utfall. Beloppets storlek regleras efter de faktiska redovisade kostnaderna, dock ej överstigande beslutsbeloppet. Vid all marknadsföring skall
det framgå att projektet genomförs med stöd av Kultur Hässleholm.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2009-01-28

Diarienummer

2009.18

§ 19

Yttrande över ansökan om kommunalt stöd till renovering och underhåll av byggnader med betydelse för
kommunens kulturarv
Beslut
Kulturnämnden godkänner yttrandet samt remitterar det vidare till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
Yttrandet
Yttrande över ansökan om kommunalt stöd till renovering och underhåll av byggnader med
betydelse för kommunens kulturarv
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås uppmana kommunstyrelsen att upprätta en arbetsgrupp med särskilt
uppdrag att sammanställa en kulturmiljövårdsplan för kommunen. Planen skall främst ha till
syfte att upprätta ett byggnadsvårdsprogram och en bevarandeplan där en översyn av ägarskap av de byggnader som utgör basen för kommunens kulturarv och kulturlandskap ingår.
I arbetsgruppen bör representanter från Stadsbyggnadskontoret, Tekniska Kontoret, Kulturförvaltningen samt Turism ingå.
Beskrivning av ärendet
Ett flertal av kommunens 12 hembygdsföreningar har till kulturnämnd inlämnat ansökningar
om ekonomiskt stöd till reparationer och underhåll av äldre byggnader, exempelvis ryggåsstugor, backstugor, prästgårdar m.m. Byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde med betydelse
för kulturlandskapet och kommunens attraktion i besöks- och turisthänseende.
En del föreningar har fått överta ett stort antal byggnader av kommunen och ansvarar idag
helt ideellt för skötsel, drift, uppvärmning, underhåll och städning. Ett sådant exempel är Västra Göinge Hembygdsförening som i Hembygdsparken i Hässleholm utan ersättning genomför
städning av offentliga toaletter, skötsel av scen som används vid många olika tillfällen samt
underhåll av kaffestuga, museum och övriga till parken flyttade byggnader. Upprepad fönsterkrossning och vandalism av byggnaderna medför en stor arbetsbelastning på föreningens medlemmar. Föreningen har ingen möjlighet att fortsätta ansvara för dessa byggnader utan anhåller om att kommunen tar över ägandeansvaret för byggnaderna i Hembygdsparken.
Kommunövergripande betydelse
En kommunal kulturmiljövårdsplan och ett byggnadsvårdsprogram ger möjlighet till en översyn av kommunens totala bestånd av äldre bebyggelse. Denna överblick ger kunskap och kompetens att värdera och planera insatser inom underhåll och vård med ett mer långsiktigt och
strategiskt förhållningssätt. Genom att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från flera
förvaltningar och verksamheter, kan hänsyn tas till olika områden. Till arbetsgruppen kan
även sakkunskap inhämtas från exempelvis Regionmuseet.
Kulturförvaltningen
2009-01-22
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Åke Sundkvist

Torbjörn Nilsson
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Kulturchef
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Diarienummer

§ 20
Rapporter

1. Kulturchefen redogör för delegationsbeslut avseende personal, ekonomi
samt omdisponering budget 11 dec 2008 – 21 jan 2009. Dnr. 2009.14.
2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen au § 315, 17 dec 2008. Ansökan om
kommunalt stöd till uppsättning av musikalen Cabaret. Dnr 2009.01
4. Kulturchef Torbjörn Nilsson och Kulturutvecklare Josefine Bellan rapporterar från Gruppen för offentlig konst.
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