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Plats och tid

Hovdala slott kl 16.00 – 18.00

Beslutande

Åke Sundkvist (M), ordförande

sid

69 (81)

Ann-Kristin Johnsson (C), 1:e vice ordförande
Helena Malje (S), 2:e vice ordförande.
Margreth Segerstein (M)
Samuel Bergh (M)
Márika Bernadt (M)
Ulf Sjöström (FP)
Gun-Viol Backlund (S)
Jimmy Jönsson (S)
Gösta Svensson (S)
Bo-Göran Larsson (S)
Övriga närvarande

Barbro Bengtsson (C)
Anders Bratt (M)
Gunnel Brännström (KD)
Berith Pålsson (S)
Björn Olsson (S)
Peter Hallbrink (V)

Tjänstemän

Torbjörn Nilsson, kulturchef
Josefine Bellan, kulturutvecklare
Jens Olsson, slottsansvarig
Kristina Hedberg, bibliotekschef

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Jimmy Jönsson
Kulturkontoret, 2009 – 10– 01 kl. 17.00

Justerade paragrafer

§§ 62– 72

Sekreterare

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

Ordförande

..................................................................
Åke Sundkvist

Justerare

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

Hässleholms kommun, Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2009 – 09 - 30

Datum då anslaget
sätts upp

2009 - 10 - 01

Datum då anslaget
tas ned

2009 - 11- 01

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkansliet, Hässleholm kulturhus

Underskrift

……………………………………………………………………….
Josefine Bellan
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§ 62

Förändrade öppettider på Hovdala slott
Dnr 2009.143
Beslut
Kulturnämnden godkänner förslag till förändrade öppettider av slottsbutiken på Hovdala slott under 2 oktober – 20 december 2009.

Beskrivning av ärendet
En viss justering av öppettiderna i butiken på Hovdala slott föreslås för
bättre anpassning till övrig publik verksamhet i restaurang och café.
Hovdala slottsbutik öppettider:
2 okt – 26 nov: ons, tors och sön kl. 11.30 – 16.30
27 nov – 20 dec: tis – fre kl. 11.30 – 18 och sön kl. 11.30 – 16.30.

Handlingar i ärendet

Skrivelse daterad 2009-09-30
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§ 63

Ekonomisk rapport, januari-augusti 2009
Dnr. 2009.106
Beslut
Kulturnämnden godkänner redovisning av ekonomisk rapport för
perioden januari – augusti 2009.

Beskrivning av ärendet
Riktpunkt för förbrukning tom 31 augusti är 66,7%.

(tkr)
Kulturnämnden

Budget
858,6

Redovisat
432,3

Förbrukning
50,3 %

Bibliotek

23 895,7

16 085,9

67,3 %

Kultur

12 861,0

8 586,7

66,8 %

Bidrag

7 485,4

6 833,9

91,3 %

45 100,7

31 938,8

70,8 %

1 050,0

259,0

24,7 %

Drift, totalt
Investeringar
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§ 64

Hässleholms kommuns kulturpris 2009
Dnr 2009.123
Beslut

Kulturnämnden utser Eva Skantze till kulturpristagare år 2009 med
motiveringen:
Årets kulturpris om 20 000 kr tilldelas drama- och teaterpedagog Eva
Skantze, Bjärnum, som under en lång tid engagerat, entusiastiskt och med
stor inlevelseförmåga introducerat ett stort antal barn och ungdomar i
sagoberättandets, leken och teaterns underbara värld.
Eva Skantze har arbetat med en lång rad kulturprojekt, på senare tid
främst sagolekar, där barn – både med och utan funktionshinder – fått utveckla sina egna möjligheter att lustfyllt framställa upplevelser, tankar,
känslor och bilder som väcks av en fantasieggande berättelse.
Som sagoberättare och författare har hon utvecklat nya metoder att till
barn och vuxna sprida det berättade ordet, ge rum åt tystnaden och ta vara
på varje barns uttryck och fantasi med en genuin tro på leken som det
finaste i livet.
Kulturpriset om 20 000 kr utdelas i samband med Hässleholms Galakväll
fredag 6 november.

Beskrivning av ärendet

Totalt 15 personer är av allmänheten nominerade till årets kulturpris.
Kulturpriset är att likna vid ett officiellt tack för en lång kulturgärning som
på olika sätt gynnat kommunen. Priset kan också betraktas som belöning
för en längre tids ideell kulturell välgärning.

Handlingar i ärendet

Diarieförda nomineringar med motivering.
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§ 65

Hässleholms kommuns kulturstipendium 2009
Dnr. 2009.117
Beslut
Kulturnämnden utser Kristian Brink till kulturstipendiat år 2009 med
motiveringen:
Årets kulturstipendium om 30 000 kr tilldelas jazzmusikern Kristian Brink,
Grantinge, som med genuin musikalitet och imponerande talang redan
prisats på internationell nivå för sin enastående förmåga att hantera sina
instrument.
Kristian Brink är den ödmjuke bonnapågen som åkte till Stockholm och
Kungliga Musikhögskolan där han som en av utbildningens yngste elever
antogs till musikerutbildningen med huvudinstrumentet saxofon.
Han har redan tilldelats ett antal prestigefyllda och internationellt uppmärksammade priser, bl a Getxo Jazzfestival International Contest, och
turnerat internationellt på framstående festivaler och jazzklubbar där han
av publik och recensenter hyllats som enastående solist, intressant
kompositör och lyhörd ensemblemusiker.
Vi ser i Kristian en ny Komet som stolt och samtidigt ödmjukt för Hässleholms starka blåsartraditioner inom jazzmusiken till nya och oanade nivåer.
Kulturstipendiet om 30 000 kr utdelas i samband med Hässleholms Galakväll fredag 6 november.

Beskrivning av ärendet

Totalt 15 personer har ansökt om årets kulturstipendium.
Kulturstipendiet är tänkt som ett stöd och en uppmuntran till en yngre person som är i början av sin karriär inom något kulturområde. Stipendiet skall
göra det möjligt för mottagaren att förverkliga en idé eller ett projekt.

Handlingar i ärendet

Diarieförda ansökningar med arbetsprover.

AMMANTRÄDESPROOLL

2009-09-30

sid

75 (81)

§ 66

Bidragsansökan från Vittsjö/Bjärnum Teaterförening
Dnr. 2009.115
Beslut
Kulturnämnden beviljar Vittsjö/Bjärnum Teaterförening ur vht 483 högst
35 000 kr i bidrag för genomförandet av en jubileumsvecka med två
föreställningar – en opera- och en familjeföreställning, i samband med
föreningens 40-års jubileum i februari 2010.
Bidraget fördelas genom en första utbetalning av 15 000 kr omgående efter
justerat protokoll samt en andra utbetalning i januari 2010 av 20 000 kr
som reserveras i 2010 års budget.
Bidrag till arrangemanget den 17 feb med gäster, förtäring och lokala artister beviljas ej.

Beskrivning av ärendet
Vittsjö/Bjärnum Teaterförening planerar att i samband med föreningens
jubileum av 40 års verksamhet, genomföra två större evenemang. För att
kunna gå vidare med planering, bokningar och förberedelser av jubileumsveckan i februari 2010, ansöker föreningen om bidrag.
Projektet uppfyller två av kulturnämndens prioriterade inriktningsmål - att
utveckla barn- och ungdomskulturen i kommunen samt att utveckla kultur i
kommunens ytterområden.

Handlingar i ärendet

Ansökan daterad 2009-09-08.
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§ 67

Bidragsansökan från kulturföreningen Perspektiv
Dnr. 2009.119
Beslut
Kulturnämnden beviljar Kulturföreningen Perspektiv ur vht 483 kulturföreningar projekt, högst 7 000 kr till föreställningen Lätt med Operett och
föredraget med Göran Grip – förutsatt att arrangemangen genomförs i
enlighet med beskrivning i ansökan.

Beskrivning av ärendet
Kulturföreningen Perspektiv är en nystartad kulturförening med höga
ambitioner och verksamhetsplaner. För att kunna genomföra publika
arrangemang i höst, ansöker föreningen om bidrag.
Verksamheten uppfyller två av kulturnämndens prioriterade inriktningsmål
- att utveckla amatörkulturen i kommunen samt att utveckla kultur i
kommunens ytterområden.

Handlingar i ärendet

Ansökan daterad 2009-09-16.
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§ 68

Bidragsansökan från studieförbundet Sensus
Dnr. 2008.182
Beslut
Kulturnämnden beslutar att i ytterligare projektbidrag tilldela studieförbundet Sensus ur vht 4841 studieförbund projekt, 25 000 kr.
Bidraget utbetalas till Sensus omgående efter justerat protokoll.

Beskrivning av ärendet
Studieförbundet Sensus har vid tidigare ansökan tilldelats 35 000 kr i bidrag till en körkonsert med Hässleholms Vocalensemble, orkester och Stina
Ekblad som recitatör den 14 mars 2009.
Kostnaderna för repetitioner och konsert uppgick totalt till 136 444 kr.
Intäkterna för konserten uppgick till 26 150 kr. Studieförbundet Sensus
anhåller därför om ytterligare bidrag för att täcka kostnaderna.
Projektet har uppfyllt ett av kulturnämndens prioriterade inriktningsmål att utveckla amatörkulturen i kommunen. Arrangemanget präglades dessutom av hög konstnärlig kvalitet och stort engagemang.

Handlingar i ärendet

Ansökan daterad 2009-09-14.
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§ 69

Yttrande om planförslag Björklunda
Dnr. 2009.139
Beslut
Kulturnämnden godkänner och antar yttrandet som nämndens eget.
Kulturnämnden beslutar överlämna yttrande till byggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Björklunda är föremål för
samråd med möjlighet till synpunkter från berörda sakägare och myndigheter senast 7 oktober 2009.
Kulturnämnden uppskattar planens anpassning till befintliga förhållanden
och ser positivt på ambitionen att uppmärksamma platsens historiska spår
och lämningar.
Planen lyfter fram tydliga siktlinjer och rumsskapande vegetation vilket kan
bidra till en stadsdel med god balans mellan bostäder, skola och andra
serviceinrättningar.
Kulturnämnden uppmanar byggnadsnämnden att särskilt beakta eventuell
uppkomst av fornlämningar i jorden, när markarbeten väl inletts.

Handlingar i ärendet

Detaljplan Dnr plan 14/2007

_____________________
Sänt till:
Byggnadsnämnden

AMMANTRÄDESPROOLL

2009-09-30

sid

79 (81)

§ 70

Yttrande om skrivelse från Hässleholms KFUK-KFUM scoutkår
Dnr. 2009.118
Beslut
Kulturnämnden godkänner yttrandet och lägger det till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
I samband med World Scout Jamboree 2011 önskar Hässleholms KFUKKFUM scoutkår arrangera tre Camp in Camp-läger vid Finjasjön för ca 300
scouter totalt. Föreningen önskar även få synpunkter på ett scoutmuseum
på Hovdala slott.
Kulturnämnden ser mycket positivt på de scoutläger för ungdomar från
olika länder som föreningen vill anordna vid Finjasjön under perioden 27
juli – 7 aug 2011.
Under rådande ekonomiska omständigheter har kulturnämnden ingen möjlighet att upprätta ett scoutmuseum på Hovdala slott, men ser mycket positivt på ett öppet samarbete och uppskattar föreningens initiativ

Handlingar i ärendet

Skrivelse daterad 2009-09-15.
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§ 71

Beslut enligt delegation
Dnr. 2009.137
Beslut
Kulturnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll daterat 2009-08-15 – 09-22.

Beskrivning av ärende
Delegationsbeslut har fattats av kulturchef Torbjörn Nilsson.
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§ 72

Rapporter
Beslut
Kulturnämnden har tagit del av följande rapporter:

1. Förändrad verksamhet vid biblioteksfilialen i Vittsjö

Utredning av samordning av biblioteksverksamhet med Barn- och Utbildningsförvaltning pågår. Nuvarande lokal är uppsagd och lämnas vid
årsskiftet.

2. Mötesplats Ljungdala

Torbjörn Nilsson informerade om arbetet i projektets styrgrupp.

3. Sänkning av avtalsförsäkringar 2009.

Justering av förvaltningens ekonomiska ram skall utföras enligt beslut i
Kommunstyrelsen § 162 i paritet med kommunens minskade kostnaderna
för övergripande sociala avgifter.

4. Gruppen för offentlig konst

Ledamöter ur Gruppen för offentlig konst undersöker inköp av konstverk till
Bjärnum. Invigning av ny glasskulptur av Elna Jolom för placering i Hässleholms Stadshus genomförs fredag 9 oktober kl. 12.00.

5. Pandemiplan för kulturförvaltningen

Torbjörn Nilsson redogjorde för förvaltningens bemanningsplan vid utbrott
av pandemi.

