SAMMANTRÄDESPROTOKOll.

Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, SammanträdeslUm 2, 2013-04-17 kl. 17.50 - 18.00

Beslutande
Ledamöter

Pär Palmgren (M) ordförande
Lars-Göran Wiberg (C) 1:e vice ordförande
Tommy Nilsson (S)

Övriga närvarande
Tjänstemän

Kommunchef Bengt-Arne Persson
Kanslichef Maj-Inger Carlsson
Projektledare Bjarne Öhrling

Utses att justera

Tommy Nilsson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL

Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Anslag l bevis
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag

2013-04-17 (extra sammanträde)

Datum då anslaget
sätts upp

2013-04-23

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2013-05-17

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Kommunsekreterare E lisabeth Aidemark
Datum då anslaget
togs ner
Signatur

2013-
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§ 103
Scensommar på Hovdala Slott
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande
beslut:
1. Kommunledningskontorets tillväxtavdelning ges i uppdrag att upprätta
avtal med Goodshow Productian AB att genomföra Scensommar på
Hovdala Slott i nära samförstånd med kulturförvaltningen och
kommunledningskontorets personalavdelning.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att underteckna upprättat avtal.
3. Arrangemangets beräknade kostnader på högst 200 000 kronor för scen,
ljud, ljus, personal, vakter med mera finansieras ur kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda kostnader.
4. Arrangemanget ska göras tillgängligt för kommunanställda och
allmänheten mot entreavgift
5. Goodshow Productian AB ges anstånd till den 31 augusti 2013 för faktura
nr 287027.
6. När arrangemanget är genomfört har Goodshow Productian AB betalt sin
skuld till H ässleholms kommun.

Beskrivning av ärendet
Mellan Hässleholm kommun och Goodshow Productia n AB finns ett pågående
samarbete angående projektering och planering för musikalproj ekt 2011-2014.
Goodshow Productian AB vill i samverkan med Hässleholms kommun medverka
till en kontinuerlig, årligt återkommande, långsiktig teaterverksamhet med hög
konstnärlig kvalitet i Hässleholm. Samarbetet är en långsiktig satsning i flera steg
fram till Hässleholms 100-års jubileum. I kulturförvaltningens
publikundersökningar har efterfrågan på musikaler varit stor. Musikalen Cabaret
genomfördes 2009 och 2012 genomfördes musikalen Allt eller inget.
Kommunstyrelsens arb etsutskott
Justering
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Forts. § 103

Tyvärr försenades produktionsplanering och marknadsföring för musikalen Allt
eller inget och även den pågående lågkonjunkturen påverkade biljettförsäljningen
negativt trots lysande recensioner, vilket medförde att produktionen slutade med
ett underskott, vilket innebär att Goodshow Productian AB idag har en skuld till
H ässleholms kommun.
Ett förslag har arbetats fram mellan Hässleholms kommun och Goodshow
Productian AB för att lösa den uppkomna situationen. Detta förslag innebär att
Goodshow Productian AB med sina artister underhåller allmänhet och
kommunanställda vid en Scensommar på Hovdala Slott den 24 augusti.
Arrangemanget finansieras genom entreavgifter, budgeterade medel för de
anställdas trivselaktiviteter samt medel ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda kostnader.
Scensommar på Hovdala Slott arrangeras i nära samförstånd med
Kulturförvaltn.i.ngen. Kulturfönraltningen ska inte belastas med några extra
kostnader, som uppkommer i samband med Scensommar på Hovdala.

Sänt till:
Kommunchef
Kulturnämnden
Ekonantiavdelning
Tillväxtavdelning
Personalavdelning
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