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32 (42)
anträdesdatum

Plats och tid

Kulturhuset 2009-03-25 kl 16.00 – 17.40

Beslutande

Åke Sundkvist (m), ordförande
Ann-Kristin Johnsson (c), 1:e vice ordförande
Helena Malje (s), 2:e vice ordförande.
Margreth Segerstein (m)
Samuel Bergh (m)
Ann-Marie Sjölin (c)
Ulf Sjöström (fp)
Gun-Viol Backlund (s)
Jimmy Jönsson (s)
Gösta Svensson (s),
Bo-Göran Larsson (s)

Övriga närvarande

Márika Bernadt (m)
Barbro Bengtsson (c)
Berith Pålsson (s)
Bo Eklund (m)
Anders Bratt (m)
Gunnel Brännström (kd)
Agnes Somogyi (kd)
Peter Hallbrink (v)

Tjänstemän

Torbjörn Nilsson, kulturchef
Josefine Bellan, kulturutvecklare
Jens Olsson, slottsansvarig
Inger Frigell, bibliotekschef §31

Utses att justera

Ann-Marie Sjölin

Justeringens
plats och tid

Diarienummer

Kulturkontoret, 2009 – 03 – 31 kl. 10.00

Justerade paragrafer

§§ 29 – 39

Underskrifter Sekreterare

....................................................................................
Josefine Bellan

Ordförande

Justerare

Justerare

....................................................................................
Åke Sundkvist
..........................................................
Ann-Marie Sjölin
Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Hässleholms kommun, Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2009 – 03 - 25

Datum då anslaget
sätts upp

2009 – 04 - 02

Datum då anslaget
tas ned

2009- 04 - 30

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkansliet, Hässleholm kulturhus

Underskrift

……………………………………………………………………….

Josefine Bellan

Justerare

Utdragsbestyrkande

Diarienummer
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Diarienummer

2009-03-26

2009.45

§ 29

Ekonomisk rapport, januari-februari 2009
Beslut

Kulturnämnden godkänner rapport för perioden januari – februari 2009.
Beskrivning av ärendet

Per den 28 februari är 9,0 % redovisat av intäktsbudgeten, 15,6 % av
kostnadsbudgeten och 16,2 % av nettobudgeten.

(tkr)
Kulturnämnden
Bibliotek
Kultur
Bidrag
Drift, totalt
Investeringar

Budget
1007,1
23515,3
12264,2
7503,0
44 289,6
700,0

Redovisat Förbrukning
80,8
8,0 %
2985,1
12,7 %
1265,1
10,3 %
2860,2
38,1 %
7 191,2
16,2 %
150

.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2009-03-25

Diarienummer

2009.48

§ 30

Plan för intern kontroll 2009
Beslut

Kulturnämnden godkänner plan för intern kontroll 2009.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har upprättat ett förslag till intern kontrollplan för 2009.
Varje nämnd ska årligen godkänna en intern kontrollplan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-03-25

Diarienummer

2009.46

§ 31

Bibliotekets öppettider vår/sommar 2009
Beslut

Kulturnämnden godkänner redovisade öppettider för stadsbibliotek, filialer och
bokbuss.
Beskrivning av ärendet

Bibliotekens öppettider våren och sommaren
2009
torsd 9 april skärtorsdag
torsd 30 april Valborgsmässoafton
onsd 20 maj, dagen före Kristi himmelsfärdsdag
stänger samtliga bibliotek kl 17:00
fred 22 maj har filialer och bokbuss stängt

Stadsbiblioteket har öppet juni - augusti
månd-torsd kl 10:00 - 19:00
fred kl 10:00 - 17:00
Stadsbiblioteket har stängt lördagar
30 maj - 22 augusti.
Bokbussen stängd 29 juni - 7 augusti
Bjärnum stängt onsdagar juni - augusti
Hästveda stängt 6 - 17 juli
Sösdala stängt 13 - 24 juli
Tyringe stängt 6 - 17 juli
Vinslöv stängt 13 - 24 juli
Vittsjö stängt 6 - 17 juli

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-03-25

Diarienummer

2009.50

§ 32
Inrättande av garderobsavgift för offentliga
arrangemang i Hässleholm Kulturhus
Beslut

Kulturnämnden beslutar att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta in synpunkter från berörda föreningar samt att ta upp ärendet för beslut 2009-05-27.
Beskrivning av ärendet
Vid publika offentliga arrangemang i Blå och Röda salongerna föreskriver Räddningstjänsten att ytterkläder och större väskor lämnas i garderob. Varje plagg lämnas mot
avgift, för närvarande 10 kr/person till en bemannad garderob.
Efter utvärdering av verksamheten, finner kulturförvaltningen det önskvärt att förenkla
hanteringen av ytterplagg och väskor genom att införa en enhetlig garderobsavgift för
publika arrangemang i Röda och Blå salongerna. Avgiften tillfaller arrangören att betala vilket betyder att allmänheten kan hänga in sina ytterplagg utan kostnad. Arrangören
har själv att fördela garderobsavgiften på biljettpriset.
Det är önskvärt att införa en snabbare och enklare garderobshantering som inte omfattar oreglerad hantering av kontanter.
En enhetlig garderobsavgift betalas av arrangören till kulturförvaltningen i samband
med den faktura för lokalkostnad som alltid skickas ut. Garderobsavgift omfattar ej
interna möten, konferenser eller annan verksamhet som idag genomförs utan bevakad
garderob.
Enhetsavgift för Blå salongen: 600 kr. Enhetsavgift för Röda salongen 1 400 kr.
Denna avgift föreslås gälla fr o m 1 augusti 2009 för alla arrangörer med ovanbeskrivna verksamhet.

Övriga upplysningar
Garderoben bemannas idag av ideella föreningsmedlemmar som själva hanterar intäkterna från varje arrangemang.

.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-03-25

Diarienummer

2009.37

§ 33
Bidragsansökan från studieförbundet NBV
Beslut

Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om projektbidrag från Studieförbundet NBV.
Beskrivning av ärendet
Studieförbundet NBV ansöker om bidrag för anordnande av en mångkulturell konsert i
samarbete med föreningen MAK i Hässleholm Kulturhus lördag 28 mars - med entréavgifter. Kostnaderna beräknas totalt uppgå till 12 800 kr. Detta samarrangemang
mellan NBV och MAK genomförs årligen.

Övriga upplysningar
Samtliga medel i vht 4841 studieförbund projekt är redan fördelade för verksamhet år
2009.
Projektmedel beviljas nyskapande och metodutvecklande projekt – exempelvis nya
samarbeten - av ej återkommande art med inriktning på utveckling av amatörkultur,
ungdomskultur och landsbygdskultur.
NBV kan efter dialogsamtal mellan kulturförvaltning och studieförbund, ersättas med
verksamhetsbidrag ur vht 484 för den här typen av samarbeten. Detta samtal bör göras
i maj månad med ekonomisk redovisning och utvärdering av arrangemangets genomförande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-03-25

Diarienummer

2009.38

§ 34
Bidragsansökan från Skånska Operan
Beslut

Kulturnämnden beslutar att ur verksamhet 483, projektbidrag föreningar, tilldela Skånska Operan 20 000 kr förutsatt att arrangemangen genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan.
Beskrivning av ärendet
Skånska Operan har under en rad år genomfört uppskattade operaföreställningar av
hög kvalitet på olika slott runt om i Skåne. I sommar kommer den fria teatergruppen
Skånska Operan att genomföra Puccinis opera Tosca på svenska – med utbildade unga
sångare och musiker.
Föreställningarna i Hässleholms kommun är planerade till den 3 och 4 juli med premiär den 3 juli på Hovdala slott.

Övriga upplysningar
Vid all marknadsföring skall det framgå att arrangemangen genomförs med stöd av
Kultur Hässleholm. Redovisning skall inlämnas efter genomfört arrangemang.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-03-25

Diarienummer

2009.39

§ 35
Bidragsansökan från Hessleholms TeaterSällskap
Beslut

Kulturnämnden beslutar att ur verksamhet 483, projektbidrag föreningar, tilldela Hessleholms TeaterSällskap 25 000 kr förutsatt att minst sex föreställningarna genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan.
Beskrivning av ärendet
Hessleholms TeaterSällskap har sedan sommaren 2005 genomfört uppskattade föreställningar av sommarteater i hembygdsparken i Hässleholm. I sommar planerar föreningen en uppsättning av ett sommarlustspel med professionell regissör och ett tiotal
amatörer på scen.
HeTs ansöker om 40 000 i projektbidrag för att genomföra åtta föreställningarna.
Projektet har även i syfte att utveckla amatörkulturen i kommunen, vilket är en av
kulturnämnden prioriterad målsättning.

Övriga upplysningar
Vid all marknadsföring skall det framgå att arrangemangen genomförs med stöd av
Kultur Hässleholm. Redovisning skall inlämnas efter genomfört arrangemang.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-03-25

Diarienummer

2009.41

§ 36
Bidragsansökan från Häglinge Sockengille
Beslut

Kulturnämnden beslutar att ur verksamhet 483, projektbidrag föreningar, tilldela Häglinge Sockengille 10 000 kr förutsatt att två författarbesök genomförs i
enlighet med beskrivning i ansökan.
Beskrivning av ärendet
Häglinge Sockengille ansöker om bidrag för anordnande av författaraftnar vid Kopparsmedjan i Hägline. Föreningen vill öka intresset för berättarkonsten och litteraturen.
Projektet har även i syfte att utveckla kulturen i kommunens ytterområden, vilket är en
av kulturnämnden prioriterad målsättning.

Övriga upplysningar
Vid all marknadsföring skall det framgå att arrangemangen genomförs med stöd av
Kultur Hässleholm. Redovisning skall inlämnas efter genomfört arrangemang.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-03-25

Diarienummer

2009.42

§ 37
Bidragsansökan från föreningen Visans Vänner
Beslut

Kulturnämnden beslutar att ur verksamhet 483, projektbidrag föreningar, tilldela föreningen Visans Vänner 15 000 kr förutsatt att en viskonsert genomförs i
enlighet med beskrivning i ansökan.
Beskrivning av ärendet
Visans Vänner arrangerar årligen större och mindre viskonserter i kommunen.
I höst planerar föreningen en konsert med lokala medverkande samt pianisten och
sångerskan Tina Ahlin.
Visans Vänner ansöker om 20 000 i projektbidrag för att genomföra konserten.
Projektet har förutom att levandegöra och vidareutveckla vistraditionen, även i syfte att
utveckla amatörkulturen i kommunen, vilket är en av kulturnämnden prioriterad målsättning.

Övriga upplysningar
Vid all marknadsföring skall det framgå att arrangemangen genomförs med stöd av
Kultur Hässleholm. Redovisning skall inlämnas efter genomfört arrangemang.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-03-25

Diarienummer

2009.49

§ 38
Inrättande av projektbidrag till fria kulturaktörer
Beslut

Kulturnämnden beslutar att inom förvaltningen inrätta hantering av projektbidrag till enskilda personer. Projektmedlen skall hanteras och fördelas enligt
skrivelse med diarienr 2009.49. En utvärdering av dessa projektbidrag skall
genomföras efter två år.
Projektmedel fördelas inom förvaltningens ekonomiska ram, med 30 000 kr
som tidigare reserverats för Ung Kulturpott. Rekommenderat maxbelopp är
5 000 kr per projekt.

Beskrivning av ärendet
Kulturförvaltningen har under två år fördelat bidrag till unga kulturaktörer som ansökt
om stöd till arrangemang och projekt, inom kontot Ung Kulturpott.
Efter utvärdering av verksamheten, finner kulturförvaltningen det önskvärt med en
förändring av bidraget till att omfatta alla kommunens kulturintresserade och kulturaktörer - oavsett ålder.
Det finns ett behov, särskilt i en geografiskt stor kommun, att från kulturförvaltningen
kunna stödja och uppmuntra spontana kulturaktiviteter och kulturyttringar som genomförs av engagerade personer i alla åldrar, utan anknytning till föreningar eller studieförbund.

Övriga upplysningar
Motsvarigheten till denna typ av snabb projektmedelsberedning finns redan i Stockholm, Köpenhamn, Malmö och i Region Skåne – dock med den skillnaden att dessa
bidrag endast omfattar unga. Erfarenheterna visar att en enklare handläggning av
mindre projektbidragsbelopp, är en metod att stödja kreativa kulturaktörer att utveckla
egna projekt. Den här typen av projektbidrag uppfattas som uppmuntrande, tillåtande
och utvecklande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2009-03-26

§ 39
Information

1. Kulturchefen redogör för delegationsbeslut avseende personal, ekonomi samt bidrag.
Dnr. 2009.47
3. Josefine Bellan informerar om arbetet i gruppen för offentlig konst
2. Jens Olsson informerar om arbetet i Slottsgruppen och Hovdala Rådsgrupp
4. Josefine Bellan informerar om arbetet med att sammanställa en rapport av de
ca 3 000 enkätsvar som inkom i samband med utställningen Pompeji till bords.

Justerare

Utdragsbestyrkande

