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Diarienummer

2008-12-17
2008/848

048

§ 315

Ansökan om kommunalt stöd till uppsättning av musikalen
Cabaret
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som ett led i marknadsföringen av Hässleholms kommun anslå 500 000 kronor till företaget Good Show production för uppsättning av musikalen Cabaret. Stödet utbetalas fördelat på två utbetalningar, 300 000 kronor utbetalas i januari 2009 och resterande 200 000 kronor utbetalas efter 20 genomförda föreställningar.

Beskrivning av ärendet

Good Show production har till kulturnämnd och kommunstyrelse inlämnat ansökan om
stöd till etablering av en återkommande musikteateruppsättning. Den första uppsättningen är planerad till hösten 2009 med 20 – 30 föreställningar av musikalen Cabaret,
med genomförande i Hässleholm Kulturhus.
Ett kommunalt bidrag ger möjlighet till fortsatt positiv utveckling av staden och kommunen med kulturekonomin som motor till ökade intäkter till den lokala besöksnäringen och handeln vilket i sin tur innebär ökad sysselsättning och framtidstro.
Uppsättningen förväntas locka ca 7 000 besökare, vilket innebär tillresande publik från
närliggande orter och andra delar av Skåne. Detta förstärker ytterligare kommunens
profil som en god mötesplats med strategiskt läge och utmärkta kommunikationer samt
ger nya argument till varför en utbyggnad av lokaltågtrafik är viktig.
Den kommunala nyttan av att medverka i denna etablering kan sammanfattas i följande
punkter.
Hässleholms kommun:
- fortsätter ta plats som ett även i regionalt perspektiv intressant besöks- och upplevelsecentrum med goda mötesplatser
- uppvisar vikten av goda kommunikationerna till kommunen och stärker möjligheterna
att utveckla pågatågsförbindelser mellan orter i kommunen
- stärker stadens möjligheter att erbjuda invånarna ett rikt och vitalt centrum med välmående handels-, restaurang-, café- och hotellföretag
- marknadsför kommunen som nytänkande, etableringspositiv och framåtsträvande i
många olika mediala sammanhang
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§ 316

Ansvarskonton inom det nya kommunledningskontoret
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ansvarskonto från och med 2009 inom
kommunledningskontoret enligt upprättat förslag.
Beskrivning av ärendet

Ekonomikontoret har upprättat förslag till ansvarskonto från och med 2009 inom kommunledningskontoret.
____________________
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