SAMMANTRÄDESPROOLL
3(18)
anträdesdatum

2008-01-30

§1

Redovisning, januari – december 2007
Beslut

Redovisning för perioden januari – december 2007 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen presenterar bokslutet 2007
(tkr)
Kulturnämnden
Bibliotek
Kultur
Hovdala
Bidrag
Drift, totalt
Investeringar

Budget
558,3
22209,6
8225,1
4847,4
7088,6
42 929,0
880,0

Redovisat
561,1
22202,8
8173,1
4721,9
7081,6
42 740,4
391,5

Avvikelse
-2,8
6,8
52,0
125,5
7,0
188,6
488,5

.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Diarienummer

2008.13
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anträdesdatum

2008-01-30

Diarienummer

2008.14

§2

Redovisning Hovdala slott, januari-december 2007
Beslut

Redovisning för Hovdala slott för perioden januari – december 2007 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen presenterar redovisning för Hovdala slott 2007.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2008-01-30

Diarienummer

2008.15

§3

Avvikelseanalys drift 2007
Beslut

Avvikelseanalys drift för 2007 godkänns och skickas vidare till Ekonomikontoret.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen redovisar för avvikelseanalys drift 2007 och informerar:
• Kulturkontor har en avvikelse på – 12 000 kr beroende på att nämnden
inte fått lönekompensation för förvaltningschefen. Del av höjningen
täcktes av vakanser.
• Kulturverksamhet har en avvikelse på 44 300 kr beroende på att vikarier inte satts in vid sjukskrivning.
• Hovdala slott har en avvikelse på 125 500 krberoende på, dels utökad
budget för elförbrukning - elförbrukningen har dock inte blivit så stor
som beräknat - dels på att restaureringen av arrendatorsbostaden har
senarelagts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2008-01-30

Diarienummer

2008.16

§4

Avvikelseanalys investeringar 2007
Beslut

1. Avvikelseanalys investeringar 2007 godkänns och skickas vidare till
Ekonomikontoret.
2. Kulturnämnden anhåller om att få överföra resterande medel på projekt
87701 utemuseum Hovdala slott 40 100 kr till nästa år så att projektet kan
slutföras.
Beslutet förklaras omedelbart justerat
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen redovisar för avvikelseanalys investeringar 2007.
Budget: 880 000 kr. Redovisat: 391 500 kr
Investeringarna har under året varit måttliga och i stort omfattat IT till
biblioteksverksamheten och en traktor till Hovdala slott. På Hovdala slott har
investeringarna försenats genom att personal saknats till att arbeta med det
planerade utemuseet och en den s.k. Broslättsmodellen. Utemuseet beräknas
färdigställas 2008, vilket är orsaken till att kulturnämndens föreslås
att anhålla om att överföra investeringsmedel för utemuseet till 2008.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2008-01-30

Diarienummer

2008.18

§5
Verksamhetsberättelse 2007
Beslut

Verksamhetsberättelse 2007 godkänns och skickas vidare till Ekonomikontoret.
Beslutet förklaras omedelbart justerat
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen redovisar för verksamhetsberättelse 2007.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2008-01-30

Diarienummer

2008.01

§6

Radiumkällans iordningställande
Beslut

Eftersom frågor kring skyltning och besöksmålsinformation hanteras av Hässleholms Turism samt frågor kring rastplatser och grönområden hanteras av
Tekniska kontoret, hänvisar Kulturnämnden till dessa instanser.
Vi ansluter oss gärna till önskemålet om att se radiumkällan som ett lättillgängligt och välbeskrivet besöksmål.
Beskrivning av ärendet

I en skrivelse påtalar Tyringe Byalag genom föreningens sekreterare
Eje Johansson, vikten av att bättre och tydligare hjälpa besökare hitta till Radiumkällan. Dessutom efterfrågas någon form av besöksmålsinformation samt
rastplatser med bord och bänkar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum
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§7

Resultatmål / nyckeltal 2007
Beslut

Resultatmål/nyckeltal 2007 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen redovisar resultatmål/nyckeltal 2007.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Diarienummer

2008.17
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2008.6

§8

Verksamhetsredovisning 2007 Arbetslag Kultur
Beslut

Verksamhetsredovisning 2007 från Arbetslag Kultur godkänns.
Beskrivning av ärendet

Kultursekreterarna Josefine Bellan, Maria Ragnarsson och Helena Zeberg
redovisar verksamheten 2007.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2008-01-30

Diarienummer

2008.7

§9

Rapport biblioteksstatistik 2007

Beslut

Rapport biblioteksstatistik 2007 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Bibliotekschef Inger Frigell presenterar 2007 års statistik för biblioteken.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer
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2007.151

§ 10

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2008

Beslut

1. Kulturnämnden beslutar att i verksamhetsbidrag i enlighet med förslag bevilja 936 000 kr till kommunens kulturföreningar.
2. Kulturnämnden beslutar att i riktat bidrag reservera 50 000 kr till Sommarfest 2008.
3. Kulturnämnden beslutar att i riktat bidrag reservera 60 000 kr till subventionerade entréavgifter för gymnasieelever som besöker Hässleholms Teaterförenings föreställningar.
Beskrivning av ärendet

Kulturförvaltningen föreslår att bidragen till kulturföreningarna fördelas på
verksamhetsbidrag samt två riktade bidrag.
I riktade bidrag föreslås 50 000 kr reserveras för Sommarfesten 2008. För att
bidraget skall betalas ut krävs en gemensam ansökan från arrangerande parter,
minst två föreningar, där Hässleholms Musikforum kan ingå. I ansökan bör
personalresurser, genomförande och planering beskrivas utförligt. Detta bidrag
betalas ut efter behandlad ansökan.
I det andra riktade bidraget föreslås 60 000 kr reserveras för subventioner av
entréavgifter för gymnasieelever som besöker Hässleholms Teaterförenings arrangemang. Föreningen har att själv styra över hur bidraget ska fördelas, men
måste med uppgifter om vilka skolklasser och föreställning samt rabatterade
biljettpriser, redovisa användandet. Detta bidrag betalas ut efter inlämnad redovisning.
Övriga upplysningar

Kulturnämnden uppmanar arrangörerna att efter genomförd Sommarfest till
kulturförvaltningen skicka en redovisning med uppgifter och kopior om arrangemangets genomförande, kostnader, intäkter och utfall.
Kulturnämnden uppmanar Hässleholms Teaterförening att efter fördelade subventioner till kulturförvaltningen skicka en redovisning med uppgifter och vilka elever och klasser som tagit del av subvention, fördelning i kronor samt en
utvärdering av genomförande och utfall.
Vid all marknadsföring skall det framgå att Sommarfest 2008 genomförs med
stöd av Kultur Hässleholm.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2008-01-30

2007.151

§ 11

Verksamhetsbidrag till kulturföreningen Markan

Beslut

1. Kulturnämnden beslutar att i verksamhetsbidrag 2008 i enlighet med förslag bevilja 1 578 000 kr till kulturföreningen Markan.
2. Kulturnämnden beslutar att dela upp bidraget i två utbetalningar – 789 000
kr i januari samt efter inlämnad årsredovisning med uppgifter och kopior
om verksamhetens genomförande, kostnader, intäkter och utfall – i maj utbetala resterande 789 000 kr.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har avsatt 1 578 000 kr i verksamhetsbidrag till
kulturföreningen Markan. Kulturnämnden har att godkänna beslutet samt att
administrera utbetalningarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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anträdesdatum

2008-01-30

Diarienummer

2007.152

§ 12

Verksamhetsbidrag till hembygdsföreningar 2008

Beslut

1. Kulturnämnden beslutar att i verksamhetsbidrag i enlighet med förslag bevilja 697 832 kr till kommunens hembygdsföreningar och föreläsningsföreningar.
2. Kulturnämnden beslutar att i renoveringsbidrag i enlighet med förslag bevilja 30 000 kr till Häglinge Sockengille, 50 000 kr Nävlinge Hembygdsförening samt 150.000 kr till Västra Göinge Hembygdsförening.
3. Kulturnämnden beslutar i projektbidrag i enlighet med förslag bevilja
14 168 kr till Häglinge Sockengille och Vinslövs Hembygdsförening.
4. Kulturnämnden beslutar att ge förvaltning i uppdrag att göra
framställan till kommunstyrelsen om 113 325 kr till vasstak till Hovdala
torpet för att täcka skillnaden mellan beslutat renoveringsbidrag och
offererad kostnad.

Beskrivning av ärendet

Bidragen till hembygdsföreningar är fördelade på verksamhetsbidrag samt renoveringsbidrag och projektbidrag.
I verksamhetsbidrag föreslås 697 832 kr fördelas enligt förslag.
I renoveringsbidrag föreslås att 230 000 kr fördelas till Häglinge Sockengille,
Västra Göinge Hembygdsförening och Nävlinge Hembygdsförening. 30 000 kr
till brunnsborrning för att sommartid kunna använda Häglinge kopparsmedja
för aktiviteter, 50 000 kr till säkerhetsanordningar som lås och galler för skydd
av inventarier i Nävlinge samt150 000 kr till ett tidstypiskt vasstak till Hovdala
torpet i Hässleholms Hembygdspark. Nämndens begränsade anslag till renovering gör att man inte kan bidraga till hela kostnaden för vasstaket, som enligt
anbud uppgår till 263 325 kr. inkl moms. Som en följd därav föreslås att kulturnämnden äskar om resterande belopp, 113 325 kr. hos kommunstyrelsen.
I projektbidrag föreslås att Vinslövs hembygdsförening tilldelas 5 000 kr till ett
skolprojekt riktat till barn i Vinslöv, i samarbete med Skånes Hembygdsförbund samt ett bidrag som garanterar genomförandet av utebio i Häglinge sommaren 2008.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Ökat bidrag till Hässleholms Folkrörelsearkiv 2008

Beslut

Kulturnämnden beslutar att i enlighet med kommunens budget 2008 bevilja
Hässleholms Folkrörelsearkiv 20 000 kr.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har avsatt 20 000 kr i budgeten till Hässleholms Folkrörelsearkiv. Nämnden har att godkänna beslutet samt administrera utbetalningen
av bidraget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2008-01-30

Diarienummer

2008.4

§ 14

Bidragsansökan från Västra Torups hembygdsförening
Beslut

Kulturnämnden beslutar att ur verksamhet 483, projektbidrag föreningar, tilldela Västra Torups hembygdsförening 22 000 kr förutsatt att arrangemanget
genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan.
Beskrivning av ärendet

Den ideella hembygdsföreningen i Västra Torup ansöker om bidrag för anordnande av en sommaropera i det fria vid Lilla Tockarp i augusti 2008.
Arrangemanget genomförs med professionella sångare och musiker från ensemblen Operajouren. Intäkternas storlek från entréavgifter är svåra att uppskatta – beroende på väderlek.
Föreställningens kostnader exklusive resor beräknas uppgå till 22 000 kr.
Övriga upplysningar

Vid all marknadsföring skall det framgå att arrangemanget genomförs med
stöd av Kultur Hässleholm. Redovisning skall inlämnas efter genomfört arrangemang.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Yttrande angående Översiktsplan för Hässleholms
kommun med temat ”Vindkraft”
Beslut

Kulturnämnden ställer sig bakom yttrandet efter följande tillägg:
”Ett tillägg som vi skulle finna önskvärt att finnas med i den kommande
översiktsplanen är en kommentar gällande ett område av kulturhistoriskt riksintresse,
som enligt vår uppfattning absolut inte får beröras av framtida vindkraftsetableringar:
området Gumlösa, Hälleberga backe och Sinclairsholm. Den högt belägna Gumlösa
kyrka, som är Sveriges äldsta tegelbyggnad, som är i drift, bokskogskädda Hälle
berga backe med sina fornborgslämningar samt herrgården Sinclairsholm, vilka tillsammans speglar kulturlandskapets historia med tillhörande bebyggelse, lämningar,
trädgårdar och odlingslandskap.
Vi vill att det i översiktsplanen formuleras ett skydd för ovan nämnda område på
följande sätt: Etablering av vindkraft skall endast tillåtas på det avstånd, då det visuellt
ej är möjligt att skönja kraftverken från Gumlösa kyrkbacke.
Vi förutsätter att detta område även kommer att specialbevakas i kommande
detaljplanearbete.
Beskrivning av ärendet

Förslaget som lagts fram av Stadsbyggnadskontoret till samråd är väl genomtänkt och väl analyserat. Gällande kulturmiljöfrågor och hur dessa kommer att
beröras i framtida vindkraftsprojekteringar, så kommer detta att behandlas genom att parallella planer (översiktsplan + detaljplan) och kommer att läggas
fram för enskilda projekt. Detaljplan kommer att styra här. I förslaget förordas
att det skall göras en miljökonsekvensbeskrivning. Kartläggning är redan gjord

över områden där större kulturhistoriska värden står att finna (samt naturvärden) och i det framlagda förslaget från Stadsbyggnadskontoret skall ej vindkraftverk får uppföras inom dessa områden.
Det medvetna försiktighet som visas här, gentemot naturvården, kulturhistoriska värden och rekreationsvärden finner kulturnämnden lovvärt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16
Rapporter

1. Förvaltningschefen redogör för delegationsbeslut avseende personal, eko
nomi, omdisponering internbudget i december och bidrag i november och december samt vht 46501 och vht 46511 barnprogram i december – januari.
Dnr. 2008.9
2. Förvaltningschefen informerar om Pompeji utställningen. Protokollsutdrag
från Kommunstyrelsen § 235/2007. Dnr. 2007.182
3. Nämndsekreterare fr.o.m. 2008 är Torbjörn Nilsson/Kerstin Thulin

Justerare

Utdragsbestyrkande

