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Plats och tid

Hässleholm Kulturhus kl 16.00 – 18.00

Beslutande

Åke Sundkvist (M), ordförande
Ann-Kristin Johnsson (C), 1:e vice ordförande
Helena Malje (S), 2:e vice ordförande.
Margreth Segerstein (M)
Samuel Bergh (M)
Ann-Marie Sjölin (C)
Ulf Sjöström (FP)
Gun-Viol Backlund (S)
Gösta Svensson (S)
Bo-Göran Larsson (S)
Berith Pålsson (S)

Övriga närvarande

Márika Bernadt (M)
Barbro Bengtsson (C)
Bo Eklund (M)
Anders Bratt (M)
Agnes Somogyi (KD)
Marianne Nilsson (S)
Peter Hallbrink (V)

Tjänstemän

Torbjörn Nilsson, kulturchef
Josefine Bellan, kulturutvecklare
Jens Olsson, slottsansvarig §§ 73– 78
Kristina Hedberg, bibliotekschef §§ 73– 77

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Gösta Svensson
Kulturkontoret, 2009 – 10– 29 kl. 11.00

Justerade paragrafer

§§ 73– 85

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

...............................................................................
Gösta Svensson
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ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Hässleholms kommun, Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2009 – 10 - 28

Datum då anslaget
sätts upp

2009 - 10 - 29

Datum då anslaget
tas ned

2009 - 11- 30

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkansliet, Hässleholm kulturhus

Underskrift

……………………………………………………………………….
Josefine Bellan
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§ 73

Ekonomisk rapport, januari-september 2009
Dnr. 2009.147
Beslut
Kulturnämnden godkänner redovisning av ekonomisk rapport för
perioden januari – september 2009.

Beskrivning av ärendet
Riktpunkt för förbrukning tom 30 september är 75 %.

(tkr)
Kulturnämnden

Budget
858,6

Redovisat
444,8

Förbrukning
51,8 %

Bibliotek

23 895,7

18 289,1

76,5 %

Kultur

12 863,1

9 700,6

75,4 %

Bidrag

7 485,4

6 952,5

92,9 %

45 102,8

35 387,0

78,5 %

1 050,0

398,1

37,9 %

Drift, totalt
Investeringar
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§ 74

Budgetuppföljning januari - september 2009
Dnr 2009.146
Beslut

Kulturnämnden godkänner redovisning av delårsrapport för perioden
januari – september 2009.

Beskrivning av ärendet

Kulturchefen redogör för förvaltningens ekonomiska utfall efter kvartal 3
och konstaterar att verksamheten vid årsslut förväntas uppnå ett
ekonomiskt nollresultat.

Handlingar i ärendet

Delårsrapport daterad 2009-09-30.
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§ 75

Förändring av tjänst
Dnr 2009.145
Beslut

Kulturnämnden godkänner förändring av tjänst från kulturutvecklare heltid
till kultursekreterare heltid.

Beskrivning av ärendet

Tjänsten som kulturutvecklare förändras till tjänst som kultursekreterare
med ansvar för administration, handlingar, protokoll och andra löpande
nämndsärenden, beredning av kulturstöd och stöd till kommunens kulturliv
med inriktning på eget skapande, ateljé och amatörkultur.
I den nya tjänsten som kultursekreterare ingår även ansvar för konstinköp,
konstarkiv och arbete med kommunens offentliga konst.
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§ 76

Förändrade taxor i biblioteken
Dnr. 2009.148
Beslut
Kulturnämnden godkänner förändrade taxor i stadsbibliotek, filialer och
bokbuss med start 1 januari 2010.

Beskrivning av ärendet

En justering av avgifter för exempelvis kopior, utskrifter, ersättningar för
förkommen media och ej uthämtade fjärrlån har genomförts av bibliotekschef Kristina Hedberg.

Handlingar i ärendet

Taxor i biblioteket, upprättat 2009-10-12.
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§ 77

Delegationsregler
Dnr. 2009.149
Beslut
Kulturnämnden godkänner förändringar i delegationsreglerna för förvaltningen enligt förslag.

Beskrivning av ärendet

En justering av kulturnämndens delegationsreger har upprättats av kulturchef Torbjörn Nilsson. Förändringarna medger ett högre belopp för förvaltningschef vid upphandling, högst 100 00 kr, anställning av övrig personal
samt vidaredelegerad representation och uppvaktning.

Handlingar i ärendet

Delegationsregler, upprättad 2009-10-14.
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§ 78

Förändrade avgifter för bokade visningar av Hovdala
slott
Dnr. 2009.151
Beslut
Kulturnämnden godkänner förändrade avgifter för förbokade gruppvisningar av den Ehrenborgska våningen på Hovdala slott, med start
1 januari 2010.

Beskrivning av ärendet

En justering av avgiften för grupper som förbokar visningar av Hovdala
slott har genomförts av slottsansvarig Jens Olsson, i syfte att öka antalet
besökare år 2010.

Handlingar i ärendet

Avgifter för förbokade gruppvisningar på Hovdala slott,
upprättat 2009-10-14.
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§ 79

Bidragsansökan från Hästveda hembygdsförening
Dnr. 2009.140

Beslut
Kulturnämnden beviljar Hästveda hembygdsförening ur vht 489 högst
64 500 kr i bidrag till kostnader för material till nytt tak på Backstugan,
Köpmangatan 8 i Hästveda.

Beskrivning av ärendet
Hästveda hembygdsförening ansöker om bidrag för ett nytt tak på en av
föreningens fastigheter, Backstugan. Kostnaderna för material och arbete
beräknas enligt offert till 145 800 kr.
Kulturnämnden förfogar ej över medel till alla kostnader utan enbart till en
del av materialkostnaden. Föreningen uppmanas undersöka andra möjligheter till bidrag.
Verksamheten i Hästveda hembygdsförening uppfyller ett av kulturnämndens prioriterade inriktningsmål - att utveckla kulturen i kommunens ytterområden.

Handlingar i ärendet

Ansökan daterad 2009-09-25.
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§ 80

Bidragsansökan från Skånes Arkivförbund
Dnr. 2009.144
Beslut
Kulturnämnden beviljar Skånes Arkivförbund ur vht 483 kulturföreningar
projekt, högst 5 000 kr för sitt arbete att bevara, tillgängliggöra och registrera arkivmaterial från föreningar verksamma i Hässleholms kommun.

Beskrivning av ärendet
Skånes Arkivförbund ansöker om bidrag för det arbete med idag 265 arkivbildare som har anknytning till kommunen. Skånes Arkivförbund upprättar
databaser, register och sökord vilket gör arkivmaterialet tillgänglig för allmänheten oavsett bostadsort.
Hässleholms kulturnämnd har i beslut 2009-08-26 uppmanat det lokala
Hässleholms Folkrörelsarkiv att samordna sina arkivbildare med Skånes
Arkivförbund i syfte att datorisera samlingarna i en nationellt tillgänglig
databas.

Handlingar i ärendet

Ansökan daterad 2009-09-23.
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§ 81

Verksamhetsbidrag 2010 kulturföreningar
Dnr. 2009.107
Beslut
Kulturnämnden beslutar att i verksamhetsbidrag tilldela kommunens kulturföreningar ur vht 488 kulturföreningar 935 000 kr enligt fördelningsmodell.
Kulturnämnden beslutar att på konto 488 reservera 10 000 kr till Hässleholms Teaterförening för subvention av entrébiljetter för elever på kommunens gymnasieskolor som besöker föreningens arrangemang.
Bidraget utbetalas till Hässleholms Teaterförening efter inlämnad redovisning av vilka klasser som besökt vilka föreställningar.
Ovanstående beslut är avhängiga fullmäktiges budgetbeslut. Förändrade
ramvillkor för kulturnämnden medger beslutsrevidering.
Verksamhetsbidraget utbetalas tidigast 2010-02-01 med reservation för
ovannämnda politiska beslut.

Beskrivning av ärendet
Inför verksamhetsåret 2010 har totalt 27 kulturaktörer ansökt om verksamhetsbidrag.
För särskilda aktiviteter eller projekt kan föreningarna under kommande år
hos kulturnämnden fortlöpande ansöka om särskilda projektmedel.

Handlingar i ärendet

Fördelningslista upprättad 2009-10-15.
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§ 82

Verksamhetsbidrag 2010 hembygdsföreningar
Dnr. 2009.101
Beslut
Kulturnämnden beslutar att i verksamhetsbidrag tilldela kommunens hembygdsföreningar ur vht 489 hembygdsföreningar 670 000 kr enligt fördelningsmodell.
Kulturnämnden beslutar att på konto 483 reservera 20 000 kr till Hässleholms Folkrörelsearkiv för senare utbetalning, dock ej senare än 2010-0301.
Kulturnämnden beslutar att på konto 489 reservera 137 000 kr för upprättande av vård- och åtgärdsplan för föreningarnas och kommunens bestånd av kulturminnesvärda byggnader samt till kostnader för prioriterade
renoveringsarbeten.
Kulturnämnden beslutar att i verksamhetsbidrag tilldela Hässleholms Museum ur vht 472 385 000 kr enligt förslag.
Ovanstående beslut är avhängiga fullmäktiges budgetbeslut. Förändrade
ramvillkor för kulturnämnden medger beslutsrevidering.
Verksamhetsbidragen utbetalas tidigast 2010-02-01 med reservation för
ovannämnda politiska beslut.

Beskrivning av ärendet
Inför verksamhetsåret 2010 har totalt 12 hembygdsföreningar ansökt om
verksamhetsbidrag.
För särskilda aktiviteter eller projekt kan föreningarna under kommande år
hos kulturnämnden fortlöpande ansöka om särskilda projektmedel.

Handlingar i ärendet

Fördelningslista upprättad 2009-10-12.
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§ 83

Verksamhetsbidrag 2010 kulturföreningen Markan
Dnr. 2009.152
Beslut
Kulturnämnden beslutar att i verksamhetsbidrag tilldela kulturföreningen
Markan ur vht 4881 kulturföreningar 1 578 000 kr fördelat i två utbetalningar. 789 000 kr utbetalas i januari 2010 och 789 000 kr utbetalas efter inlämnad årsredovisning med uppgifter om verksamhetens genomförande, utfall, kostnader och intäkter – dock senast 1 maj 2010.
Ovanstående beslut är avhängigt fullmäktiges budgetbeslut. Förändrade
ramvillkor för kulturnämnden medger beslutsrevidering.
Kulturnämnden beslutar att uppdra kulturförvaltningen att utreda en förnyad verksamhetsform i Markans lokaler i syfte att utveckla verksamheten
och organisationen med utgångspunkt i det förslag som kulturföreningen
markan har inlämnat.
Ett första utkast med förslag på bredare nyttjande av Markans lokaler, integrerad verksamhet med föreningar och studieförbund som arbetar med
ungdomars eget skapande samt en långsiktig handlingsplan för verksamheten och ett material som kan ligga till grund för kommunledningskontorets arbete med ett nytt avtal mellan Hässleholms kommun och kulturföreningen Markan bör presenteras kulturnämnden senast 28 februari
2010.

Beskrivning av ärendet
Kulturföreningen Markan bedriver idag bred verksamhet för ungdomar
mellan 13 – 30 år med ett allaktivitetshus i kommunal ägo. Uppdraget
regleras av ett avtal mellan Hässleholms kommun och föreningen. Avtalet
är under omprövande där kulturförvaltningen är rådgivande instans till
kommunledningskontoret.

Handlingar i ärendet

Kulturföreningen Markans förslag till verksamhetsutveckling Dnr 2009.152
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§ 84

Anmälan av delegationsbeslut
Dnr. 2009.153
Beslut
Kulturnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll daterat 2009-09-23 -- 10-19.

Beskrivning av ärende
Delegationsbeslut har fattats av kulturchef Torbjörn Nilsson.
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§ 85

Rapporter
Beslut
Kulturnämnden har tagit del av följande rapporter:

1. Gruppen för offentlig konst

Invigning av Elna Joloms glasskulptur Näckrosen förättades fredag 200910-09 i Stadshusets entré av kulturnämndens ordförande Åke Sundkvist.

2. Tillsättning av vikarierande bibliotekarie

Heltidstjänst som bibliotekarie vid Hässleholm Stadshus är vakant och skall
tillsättas med vikarie fram tills ordinarie befattningshavares återinträdande
2011-09-01.

3. Orientering av budget 2010

Torbjörn Nilsson informerade om innehållet i det förslag till investeringsbudget och rambudget som beslutas av fullmäktige i november.
Ett beslut enligt förslag medför betydande ekonomiska konsekvenser för
förvaltningen vilket kan innebära uppsägningar.

