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anträdesdatum

Plats och tid

Kulturhuset 2009-05-18 kl 16.00 – 17.20

Beslutande

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

Övriga närvarande

Barbro Bengtsson (c)
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 § 40-44
Inger Frigell, bibliotekschef § 40-44
Chatarina Wilgotsson, programansvarig

Utses att justera

Barbro Bengtsson

Justeringens
plats och tid

Diarienummer

Kulturkontoret, 2009 – 05 – 25 kl. 13.00

Justerade paragrafer

§§ 40 – 48

Underskrifter Sekreterare

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

Ordförande

Justerare

Justerare

....................................................................................
Åke Sundkvist
..........................................................
Barbro Bengtsson

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

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

Hässleholms kommun, Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2009 – 05 - 18

Datum då anslaget
sätts upp

2009 – 05 - 27

Datum då anslaget
tas ned

2009- 06 - 30

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkansliet, Hässleholm kulturhus

Underskrift

……………………………………………………………………….

Josefine Bellan

Justerare

Utdragsbestyrkande

Diarienummer
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Diarienummer

2009-05-18

2009.53

§ 40

Ekonomisk rapport, januari-mars 2009
Beslut

Kulturnämnden beslutar godkänna rapport för perioden januari – mars 2009.
Beskrivning av ärendet

Per den 31 mars är 17,6 % redovisat av intäktsbudgeten, 20,6 % av
kostnadsbudgeten och 20,9 % av nettobudgeten.

(tkr)
Kulturnämnden
Bibliotek
Kultur
Bidrag
Drift, totalt
Investeringar

Budget
1007,1
23515,3
12264,2
7503,0
44 295,9
700,0

Redovisat Förbrukning
183,7
18,2 %
4214,8
17,9 %
1987,8
16,2 %
2894,5
38,6 %
9 280,8
20,9 %
150

.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2009-05-18

2009.66

§ 41

Ekonomisk rapport, januari-april 2009
Beslut

Kulturnämnden beslutar godkänna rapport för perioden januari – april 2009.
Beskrivning av ärendet

Per den 30 april är 25,5 % redovisat av intäktsbudgeten, 34,8 % av
kostnadsbudgeten och 35,8 % av nettobudgeten.

(tkr)
Kulturnämnden
Bibliotek
Kultur
Bidrag
Drift, totalt
Investeringar

Budget
916,6
23595,0
12281,3
7503,0
44 295,9
700,0

Redovisat Förbrukning
291,8
31,8 %
8034,2
34,1 %
4338,5
35,3 %
3188,1
42,5 %
15 852,6
35,8 %
150

.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-05-18

Diarienummer

2009.68

§ 42

Budgetuppföljning april 2009
Beslut

Kulturnämnden beslutar godkänna budgetuppföljning april 2009 samt
översända den till ekonomikontoret.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har upprättat en budgetuppföljning av samtliga verksamheter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-05-18

Diarienummer

2009.68

§ 43

Förändrade budgetramar 2009
Beslut

Kulturnämnden beslutar godkänna förslag till förändrad budget för
verksamhetsåret 2009.
S och V deltar ej i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat en förändrad
budget för verksamhetsåret 2009.
Budgetminskningen för år 2009 uppgår till 433 000 kr.
Besparingarna fördelas över hela förvaltningen genom att bl a inte tillsätta
vakanta tjänster på biblioteket, minska kostnader för media och porto, minska
kostnader för höstens programverksamhet för barn och vuxna samt minska det
ekonomiska utrymmet för kulturprojekt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-05-18

Diarienummer

2009.69

§ 44

Förändrade budgetramar 2010
Beslut

Kulturnämnden beslutar att ge i uppdrag åt förvaltningen att genomföra en
grundlig utredning och konsekvensbeskrivning av förslag på besparingar för
verksamhetsåret 2010.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en förändrad
budget för verksamhetsåret 2010.
Budgetminskningen för år 2010 uppgår till 1 409 000 kr.
Ett utarbetat förslag på vilka områden som skall förändras och i vilken utsträckning verksamheterna berörs med tillhörande grundlig konsekvensbeskrivning, skall presenteras kulturnämnden vid nästa möte 2009-08-26.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-05-18

Diarienummer

2009.57

§ 45

Regler för hantering av garderobsansvar
Beslut
Kulturnämnden beslutar om kontant hantering av garderobsavgift vid offentliga
arrangemang i Hässleholm Kulturhus, Röda och Blå salongerna, med 10 kr/person.

Kulturnämnden beslutar att upprätta delegation till kulturchef att införa regler för
bemanning av garderoben i Hässleholm Kulturhus i enlighet med skrivelse 2009.57.

Beskrivning av ärendet
Kulturförvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden utarbetat tydliga regler för
hantering och fördelning av garderobsansvar vid publika offentliga arrangemang i Blå
och Röda salongerna.
Remissvar har även hämtats in från arrangörer, föreningar och besökare i kulturhuset,
till en förändrad hantering av garderobsavgiften i syfte att undvika kontanthantering.
Ett förslag på tydliga och enhetliga regler för hantering av intresserade föreningar som
vill bemanna garderoben vid arrangemang har utarbetats, i enlighet med kommunallagens direktiv samt de önskemål som arrangörer och föreningar har lämnat in.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-05-18

Diarienummer

2009.62

§ 46
Yttrande angående bord i Röda salongen
Beslut

Kulturnämnden beslutar godkänna yttrandet samt översända det till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Vid sammanträden med kommunfullmäktige i Hässleholm Kulturhus, Röda salongen,
har det i en motion av Peter Groth 2009-04-15 begärts någon form av bord vid varje
sittplats.
Kulturnämnden har undersökt möjligheterna till skrivbord och finner att endast platsspecifika lösningar kan lösa behovet av bord i Röda salongen. Då kulturnämndens
budgetram inte omfattas av ekonomiska medel för denna typ av investering, måste särskilda medel tillföras förvaltningen om beslut att tillverka bord fattas.

Övriga upplysningar
Diarienr 2007/641 kommunstyrelsens arbetsutskott ger mer bakgrund till ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-05-18

§ 47
Information

1. Kulturchefen redogör för delegationsbeslut avseende personal,
ekonomi samt bidrag. Dnr. 2009.67
3. Josefine Bellan informerar om arbetet i gruppen för offentlig konst

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-05-18

Diarienummer

2009.64

§ 48
Delegation av beslut om verksamhetsstöd till kommunens
studieförbund 2009
Beslut
Kulturnämnden beslutar att upprätta delegation till kulturnämndens presidium att
fördela verksamhetsmedel för år 2009 till studieförbund verksamma i Hässleholms
kommun.
Den tillfälliga delegationen gäller endast vid mötet med kulturnämndens presidium
onsdag 10 juni 2009.
Beskrivning av ärendet
Kulturförvaltningen har att bereda förslag till fördelning av verksamhetsmedel till
studieförbunden ur vht 484. År 2009 uppgår studieförbundens verksamhetsmedel till
2 561 400 kr. Endast kulturnämnden kan fatta beslut i denna fråga enligt upprättad
delegationsordning.
Tidigareläggningen av maj månads möte med kulturnämnden till den 18 maj omöjliggjorde en fullständig beredning av ärendet. Då kulturnämndens nästa sammanträde infaller först den 26 augusti 2009, blir det en lång väntan på årets verksamhetsmedel för
de i kommunen verksamma studieförbunden.
Genom att tillfälligt delegera beslutsrätten till kulturnämndens presidium som möts
den 10 juni 2009, säkerställs en fullständig ärendeberedning och en utbetalning av
verksamhetsmedlen i månadsskiftet juni/juli.

Övriga upplysningar
Beslutet redovisas för nämnden som rapport vid nästkommande sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

