MMANTRÄDESPROOLL
23 (30)
anträdesdatum

2009-02-25

Diarienummer

2009.27

§ 21

Kulturnämndens måluppfyllelse 2008
Beslut

Kulturnämnden godkänner redovisningen gällande uppföljning av kulturnämndens verksamhetsmål 2008

Beskrivning av ärendet

Kulturchefen redogör för hur kulturförvaltningens olika verksamhetsdelar,
Kultur, Kultur för barn och unga, Bibliotek och Hovdala slott, uppfyllt kulturnämndens verksamhetsmål 2008.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009.34

§ 22

Kulturnämndens verksamhetsplan 2009
Beslut

Kulturnämnden godkänner den av förvaltning förslagna verksamhetsplanen för
2009.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen föreslår nämnden att inte göra förändringar i verksamhetsmålen
för 2009 eftersom dessa bygger på kommunens övergripande mål som förväntas förbli oförändrade under de närmaste åren.
Förvaltningen föreslår vidare en ny metod för att arbeta med de övergripande
målen och verksamhetsmålen. Istället för att i förväg presentera ett mindre antal aktiviteter, som ska svara mot målen och äga rum under innevarande år, vill
förvaltningen, under 2009 utforma femårsplaner för kulturutvecklingen i Hässleholms kommun. Planerna ska harmoniera med kommunens övergripande vision samt vara ett verktyg för att förverkliga ambitionen att vara en av Skånes
ledande kulturkommuner 2015 (särskild anvisning till kn i Budget 2009 och
flerårsplan 2010 - 2011)
Initialt kommer ambitionen att brytas ner till kvalitativa nyckelbegrepp och
mätbara nyckeltal för de olika verksamheterna som ingår i Kultur Hässleholm,
detta för att respektive verksamhet skall ha tydliga mål som stöttar arbetet med
att förverkliga ambitionen. Till detta fogas ett system av aktiviteter kopplade
till konkreta handlingsplaner - inte enbart för de verksamheter som förvaltningen själv styr, utan även för de studieförbund och föreningar som uppbär
kommunala verksamhetsbidrag. I början av varje år fr.o.m. 2010 fram till 2016
görs analyser av arbetet. Dessa kommer att presenteras i utvärderingen av
kommunens övergripande mål.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Studiebesök med kulturnämnden i april

Beslut

Kulturnämnden beslutar att onsdagen den 29 april göra ett studiebesök hos
ABF Skåne Nordost för att få veta mer om studieförbundets uppsökande HipHop projekt för unga.
Beskrivning av ärendet

Kulturnämnden har en tid fört ett resonemang kring att i större omfattning än
tidigare komma ut till kulturverksamheterna i kommunen för att på så sätt få
större kunskap kring det ansvarsområde man har att förvalta och utveckla.
Kulturchefen föreslår därför att nämnden gör ett besök hos ett av kommunens
studieförbund, ABF, för att få veta mer om studieförbundets uppsökande HipHop projekt för unga. Studiebesöket planeras att äga rum 29 april mellan kl. 18
– 20. Arvode till kulturnämndens ledamöter kommer inte att utgå.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Bidragsansökan från Hässleholms och Vinslövs konstföreningar
Beslut

Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag till Hässleholms och
Vinslövs konstföreningar.
Beskrivning av ärendet

Konstföreningarna i Hässleholm och Vinslöv ansöker om bidrag för kostnader
till jurymedlemmar, annonser, blommor, trycksaker mm för anordnandet av en
jurybedömd utställning i Utställningshallen år 2009.
Då önskad utställningstid 5 dec 2009 – 15 jan 2010 redan är reserverad för en
utställning med graffiti av och med lokala ungdomar – som en del av höstens
tema Gränser – samt någon annan ledig tid inte finns att uppbringa, är det tyvärr ej möjligt att genomför denna utställning i Kulturhusets lokaler.
Övriga upplysningar

Kulturnämnden uppmuntrar konstföreningarna i Vinslöv och Hässleholm att
undersöka möjligheten att genomföra en jurybedömd utställning i exempelvis
Hedbergshuset i Vinslöv under önskad tidsperiod samt att inlämna ny ansökan
om medel i det fall utställningsprojektet i annan lokal aktualiseras under året.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Bidragsansökan från Hässleholms lottakår
Beslut

Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag från Hässleholms lottakår.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms lottakår ansöker om bidrag för kostnader i samband med en frukostträff för allmänheten med föreläsning om sorg- och krishantering.
Kulturförvaltningen förfogar ej över medel som disponeras för denna typ av
aktivitet.
Övriga upplysningar

Kulturnämnden uppmuntrar Hässleholms lottakår att undersöka möjligheten att
samarbeta kring arrangemanget exempelvis med ett studieförbund, Svenska
Kyrkan eller Stobyortens bygdegårdsförening.

2009-02-25

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Bidragsansökan från Studieförbundet Vuxenskolan
Beslut

Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om projektbidrag från Studieförbundet Vuxenskolan.
Beskrivning av ärendet

Studieförbundet Vuxenskolan ansöker om bidag för kostnader i samband med
föreläsningar och studiecirklar med inriktning på landsbygdsutveckling.
Projektmedel för studieförbund är i huvudsak avsedda för nyskapande, metodutvecklande och uppsökande projekt med inriktning på ungdomskultur, amatörkultur och landsbygdsutveckling. Samtliga projektmedel för år 2009 är fördelade enligt tidigare beslut.
Övriga upplysningar

Vuxenskolans ansökan är i linje med kommunens nya arbetsmodell som stimulerar studieförbunden att i samklang med kommunens övergripande mål arbeta
för att tydligt utveckla sin verksamhet med inriktning på ungdoms-, amatörkultur och landsbygdsutveckling i kommunen.
Vuxenskolans ambition att inleda verksamhet i syfte att utveckla landsbygdskulturen, enligt knapphändig beskrivning i ansökan, kan efter dialogsamtal mellan kulturförvaltning och studieförbund, ersätta med medel från konto
484 verksamhetsbidrag, i detta projekt ca 58 000 kr. Detta samtal bör göras i
maj månad med ekonomisk redovisning och utvärdering av projektets genomförande så långt samt information om höstens planlagda aktiviteter.

2009-02-25

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Bidragsansökan från Kulturen i Lund
Beslut

Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag till Kulturen i Lund.
Beskrivning av ärendet

Kulturen i Lund ansöker om 10 000 kr i bidrag för kostnader till verksamhet.
Kulturförvaltningen förfogar ej över medel som kan disponeras för denna typ
av aktivitet.

2009-02-25

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Rapporter

1. Kulturchefen redogör för delegationsbeslut avseende personal, ekonomi, avskrivning av låntagarräkningar samt projektbidrag 22 januari – 17 februari
2009. Dnr. 2009.35.
2. Kulturchef Torbjörn Nilsson rapporterar från Gruppen för offentlig konst.

Justerare

Utdragsbestyrkande

