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Kn § 27
Kn au § 8
Kulturpriset/kulturstipendium
Au 070214, § 8

Kulturpris och kulturstipendium har legat stilla på 15 000 kr vardera sedan
1997. Kulturnämndens arbetsutskott förslår en höjning av kulturpriset till
20 000 kr och en höjning av kulturstipendium till 30 000 kr med
motiveringen att stipendiet ska vara ett stöd och en uppmuntran till en
yngre person som är i början av sin karriär inom något kulturområde.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
att hos kommunfullmäktige anhålla om höjning av kulturpris till 20 000 kr
och kulturstipendium till 30 000 kr med motiveringen att stipendiet ska
vara ett stöd och en uppmuntran till en yngre person som är i början av sin
karriär inom något kulturområde.
______

Kn 070228, § 27

Kulturnämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige anhålla om höjning av kulturpris till 20 000 kr
och kulturstipendium till 30 000 kr med motiveringen att stipendiet ska
vara ett stöd och en uppmuntran till en yngre person som är i början av sin
karriär inom något kulturområde.
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Kulturnämndens arbetsutskott
Kn § 28
Kn au § 12

2007-02-28
2007-02-14

Dnr 2007.32

Nyckeltal 2006
Au 070214, § 12

Tf kulturchef redogör för förslag till 2006 års nyckeltal.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
att lägga 2006 års nyckeltal med godkännande till handlingarna.
______

Kn 070228, § 28

Kulturnämnden beslutar
att lägga 2006 års nyckeltal med godkännande till handlingarna.

30
14

HÄSSLEHOLMS KOMMUN
Kulturnämnden
Kulturnämndens arbetsutskott
Kn § 29
Kn au § 13

2007-02-28
2007-02-14

31
15

Dnr 2007.33

Biblioteksstatistik 2006
Au 070214, § 13

Tf kulturchef presenterar 2006 års statistik för biblioteken. Det totala
mediabeståndet har utökats något. Däremot har både utlånen för
kommunens bibliotek och antal besökare för huvudbiblioteket minskat med
3,6% respektive 7,5%.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
att lägga 2006 års statistik för biblioteken med godkännande till
handlingarna.
______

Kn 070228, § 29

Kulturnämnden beslutar
att lägga 2006 års statistik för biblioteken med godkännande till
handlingarna.
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Dnr 2007.34

Kulturstatistik 2006
Au 070214, § 14

Kultursekreterarna redovisar statistik för kulturverksamheten under 2006.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
att lägga kulturstatistik 2006 med godkännande till handlingarna.
______

Kn 070228, § 30

Kulturnämnden beslutar
att lägga kulturstatistik 2006 med godkännande till handlingarna.
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Dnr 2007.7

Bidragsansökan från Hässleholms Musikforum
Au 070214, § 15

Hässleholms Musikforum söker medel för att genomföra en rad olika
jubileumsaktiviteter under 2007 i samband med föreningens 30-års
jubileum.
Sommarfest 2007 firas som föreningens födelsedag med olika musikinslag
under en dag i Hembygdsparken. Föreningens tidigare verksamhet skall
visas upp i en utställning och andra kringaktiviteter i 1997 års anda
planeras. För genomförandet av arrangemanget ansöker föreningen om
40 000 kr.
Till Nostalgiklubbens verksamhet som utgörs av att anordna konserter för
en äldre publik, ansöks om 20 000 kr. Till produktionen av en
samlingsskiva med tidigare medverkande band ansöker föreningen om
20 000 kr.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
att ur verksamhet 483, projektbidrag kulturföreningar, tilldela Hässleholm
Musikforum 30 000 kr för genomförande av sommarfest 2007 under
förutsättning att arrangemanget genomförs i enlighet med beskrivning i
ansökan. Vid all marknadsföring skall det framgå att arrangemanget
genomförs med stöd av Kultur Hässleholm. Redovisning skall inlämnas
efter genomfört arrangemang,
att avslå bidragsansökan för Nostalgiklubbens verksamhet, då Hässleholms
Musikforum redan tilldelats ekonomiska medel för genomförande av
konserter i det årliga verksamhetsbidraget samt
att avslå bidragsansökan för samlingsskiva som bör finansieras på annat
sätt än med kommunala medel.
______

Kn 070228, § 31

Kulturnämnden beslutar
att ur verksamhet 483, projektbidrag kulturföreningar, tilldela Hässleholm
Musikforum 30 000 kr för genomförande av sommarfest 2007 under
förutsättning att arrangemanget genomförs i enlighet med beskrivning i
ansökan. Vid all marknadsföring skall det framgå att arrangemanget
genomförs med stöd av Kultur Hässleholm. Redovisning skall inlämnas
efter genomfört arrangemang,
att avslå bidragsansökan för Nostalgiklubbens verksamhet, då Hässleholms
Musikforum redan tilldelats ekonomiska medel för genomförande av
konserter i det årliga verksamhetsbidraget samt
att avslå bidragsansökan för samlingsskiva som bör finansieras på annat
sätt än med kommunala medel.
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Dnr 2007.4

Bidragsansökan från Studieförbundet Vuxenskolan
Au 070214, § 16

Studieförbundet Vuxenskolan söker medel för att genomföra elva
föreläsningar öppna för allmänheten under våren 2007. De godkända
kostnaderna uppgår totalt till 28 442 kr. Till godkända projektkostnader för
studieförbund hör externa arvoden, resor, lokalhyror samt andra kostnader
knutna till projektet. Kostnader för förtäring, marknadsföring, egen
personal eller egna lokaler godkänns ej. Projektbidrag beviljas med högst
50% av godkända kostnader.
Arbetsutskottet förslår kulturnämnden besluta
att ur verksamhet 4841, projektbidrag studieförbund, tilldela
Studieförbundet Vuxenskolan 14 221 kr för genomförande av elva
föreläsningar i Hässleholm under förutsättning att arrangemanget
genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan. Bidraget betalas ut efter
inkommen redovisning med kopior på fakturor, avtal och kvitton.
______

Kn 070228, § 32

Kulturnämnden beslutar
att ur verksamhet 4841, projektbidrag studieförbund, tilldela
Studieförbundet Vuxenskolan 14 221 kr för genomförande av elva
föreläsningar i Hässleholm under förutsättning att arrangemanget
genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan. Bidraget betalas ut efter
inkommen redovisning med kopior på fakturor, avtal och kvitton.
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Dnr 2007.30

Bidragsansökan från Vinslöv Hembygdsförening
Au 070214, § 17

Vinslövs hembygdsförening ansöker om medel för att bygga till 1700-tals
gården Västergårda i syfte att installera toaletter för besökare. Kostnaden
för tillbyggnaden beräknas till 300 000 kr.
Årsbidrag till hembygdsföreningarna för verksamhetsår 2007 samt
investeringsbidrag för eftersatt underhåll av byggnader – år 2007 fördelade
till Bjärnums Fornminnesförening samt Västra Göinge hembygdsförening –
är redan utdelade efter beslut i kulturnämnden 2007-01-24.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
att avslå Vinslövs hembygdsförenings ansökan.
______

Kn 070228, § 33

Kulturnämnden beslutar
att avslå Vinslövs hembygdsförenings ansökan.
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Dnr 2006.223, 2007.18, 40

Förändring av bidrag till studieförbunden
Kn 070228, § 34

Det statliga Folkbildningsrådet (Dnr 2007.18) samt Skånes
Bildningsförbund (Dnr 2006.223) har inkommit med skrivelser angående
aktuella förändringar på statliga och kommunal nivå av bidrag till och
hantering av studieförbunden – gällande fr.o.m. 2007-01-01.
-

nya beräkningsgrunder för statsbidrag till studieförbunden
ny hantering av SISU idrottsutbildarna

Vad gäller kommunal anpassning till de nya statliga bidragsreglerna,
arbetar kulturförvaltningen i dialog med de lokalt verksamma
studieförbunden med att ta fram anpassade regler som kan tillämpas av
Hässleholms kommun tidigast fr.o.m. 2008-01-01. Förhoppningen är att ett
förslag på nytt beräkningssystem – anpassat till studieförbundens lokala
verksamhet i kommunen – ska framläggas för beslut i kommunfullmäktige i
höst.
Vad gäller hanteringen av SISU Idrottsutbildarna, kommer
kulturförvaltningen i Hässleholm inte att betala ut något verksamhetsstöd
för år 2007 till SISU eftersom organisationen inte längre sorterar under
administration eller bidrag för studieförbund – varken på statlig eller
kommunal nivå.
De medel som SISU skulle ha förfogat över utgör en del av den besparing
som har ålagts förvaltningen att genomföra.
Kulturnämnden beslutar
att ej betala ut något verksamhetsbidrag till SISU fr.o.m. år 2007
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag till nya regler för
fördelning av bidrag till studieförbunden och att reglerna ska börja gälla
fr.o.m. år 2008.
______
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2007-02-28
Kn § 35
Arbetsutskottets protokoll 2007-02-02

Kn 070228, § 35

Kulturnämnden beslutar
att lägga arbetsutskottets protokoll 2007-02-02 med godkännande till
handlingarna.
______
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Kulturnämnden

2007-02-28
Kn § 36
Arbetsutskottets protokoll 2007-02-14

Kn 070228, § 36

Kulturnämnden beslutar
att lägga arbetsutskottets protokoll 2007-02-14 med godkännande till
handlingarna.
______
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Dnr 2007.39

Redovisning av delegationsbeslut
Kn 070228, § 37

Redovisning av delegationsbeslut för programverksamhet 4632 och
konstinköp 4631 dec 2006 – jan 2007, personalärenden jan – feb, ekonomi
dec 2006 – feb 2007 samt bidragsansökningar feb 2007.
______
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Dnr 2007.41

Lokalbehovsplanering
Kn 070228, § 38

1. Tf kulturchef presenterar lokalbehovsplaneringen som berör
kulturnämndens verksamhet, vilket var upprustning av lokaler på Hovdala
slott samt utredning av möjlighet att använda Medborgarhuset i Vittsjö till
fritidsgård, allaktivitetshus och bibliotek i ett.

2. Helena Malje och Inger Frigell har varit på Vittsjö bibliotek och avtackat
Elin Pettersson som gått i pension.

______

