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§ 17

Internbudget drift 2008
Beslut

Kulturnämnden godkänner internbudget drift 2008 enligt förslag.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen presenterar internbudget drift 2008.
(tkr)
Kulturnämnden
Bibliotek
Kultur
Hovdala
Bidrag
Drift, totalt

Budget
627,4
22275,7
7881,9
5240,4
7038,0
43063,4

.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Diarienummer

2008.27
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2008.28

§ 18

Internbudget drift Hovdala slott 2008
Beslut

Kulturnämnden godkänner internbudget drift Hovdala slott enligt förslag.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen presenterar internbudget drift Hovdala slott.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2008.29

§ 19

Investeringsbudget 2008
Beslut

Kulturnämnden godkänner investeringsbudget 2008 enligt förslag
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen presenterar investeringsbudgeten.
(tkr)
IT-utveckling
Kompl. inredning
Hovdala slott:
Broslättsmodellen.
Arrendatorbostaden
Park , växthus
o. trädg.möbl
Investeringar
totalt

Justerare

Budget
100,0
200,0
100,0
200,0
200,0
800,0

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Kulturnämndens verksamhetsplan 2008
Beslut

Kulturnämndens verksamhetsplan 2008 godkänns och skickas vidare till
Kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Kulturchefen presenterar verksamhetsplanen som baseras på kommunens
övergripande mål och kommunfullmäktiges särskilda anvisningar.
De övergripande målen gäller för samtliga kommunens verksamheter och utgår
från Hässleholms kommuns vision och på en strävan mot ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling.
I förslag till verksamhetsplan föreslås följande mål för kulturnämnden (Ö mål
= Övergripande mål, K mål = Kulturnämndens mål)

Leva
Ö mål: Genom närhet mellan människor, öppen kommunal demokrati, bra bo
ende, goda kommunikationer, god miljö, god social omsorg och god folkhälsa
och sjukvård
K mål: Vi ska kartlägga hur människor i kommunen själva utövar kultur, tar
del av kulturutbud, information och verksamhet samt vilken betydelse kulturen
har för olika åldersgrupper och individer, och genom detta skapa förutsättning
ar för att utforma en kulturverksamhet som upplevs som angelägen av kommuninvånarna.

Uppleva
Ö mål: Genom ett rikt utbud av kulturaktiviteter, ett rikt utbud av fritidsaktiviteter, ett rikt utbud av evenemang, ett aktivt föreningsliv och en bred idrottsrörelse.
K mål: Vi vill bryta sociala mönster och nå grupper som normalt inte använder
sig av det kommunala kulturutbudet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Arbeta
Ö mål: Genom aktivt företagande, mångfald i arbetslivet och en kreativ verksamhet.
K mål: Vi vill skapa en arbetsplats som av såväl personal som besökare upplevs
som professionell, tillåtande och kreativ
LÄRA
Ö mål: Genom utvecklande lärande, kompetensutveckling, forskning, utbildning
och skola.
K mål: Vi vill utveckla pedagogiska miljöer och bidra till livslångt lärande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2008..30

§ 21
Skrivelse till kommunstyrelsen med begäran om medel
till Västra Göinge hembygdsförenings omläggning av
vasstak på Hovdala torpet
Beslut

Kulturnämnden beslutar att till kommunstyrelsen översända en begäran om
medel för att till Västra Göinge Hembygdsförening utbetala totalt 263 325 kr
för vasstäckning av taket till Hovdalatorpet i Hässleholms Hembygdspark.
Kulturnämnden har i sin budget för 2008 reserverat 150 000 kr för ändamålet.
Bidragsanhållan från kulturnämnd till kommunstyrelsen uppgår således till
113 325 kr.
Beskrivning av ärendet

Västra Göinge hembygdsförening äger, underhåller och bedriver verksamhet i
ett tiotal byggnader i Hässleholms Hembygdsprak. I museets huvudbyggnad
kan man se utställningarna Skånes historia och Gamla Hässleholms-bilder. Där
visas även äldre hantverk (snickare, skomakare, smed) och textilier samt en
samling fornfynd från trakten. Hembygdsföreningens stora fotosamling ger
glimtar av ett svunnet Hässleholm med bilder från tidigt 1900-tal till idag. Övriga byggnader rymmer olika utställningar som berättar om bygdens historia
och hur människor har levt och arbetat i Göinge.
I Hovdalatorpet, som uppfördes under mitten av 1600-talet, visas redskap som
hör till vardagsarbete. I torpet finns även en vävkammare och en snickarbod.
Torpet som till sin storlek skiljer sig tydligt från andra bevarade byggnader
från den tiden, utgör en viktig kulturhistorisk del av Hässleholms kulturarv.
Taket på torpet är emellertid i så bedrövligt skick att allvarliga fukt- och mögelskador hotar byggnaden.
Föreningens ideellt arbetande medlemmar som vid sidan om bevarandet och
underhållet av alla byggnader, dessutom bedriver en omfattande programverksamhet, har införskaffat anbud på omläggning av taket enl. bif. specifikation.
Anbudet omfattar även en grundlig brandskyddsbehandling. Den totala kostnaden av vasstaksomläggning uppgår till 263 325 kr.
Västra Göinge hembygdsförening har till kulturnämnden ansökt om medel
motsvarande kostnaden för uppdraget. Kulturnämnden har efter beslut 200801-30 reserverat 150 000 kr avsett för vasstak till Hovdalatorpet. Kulturnämnden saknar förfogande över andra ekonomiska medel som kan tillägnas Västra
Göinge hembygdsförening

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts § 21

Övriga upplysningar

Kulturnämnden vill gärna lyfta fram det ytterst värdefulla arbete som utförs i
kommunens hembygdsföreningar – helt på ideell basis. Genom att bevilja
Västra Göinge hembygdsförening bidrag till underhåll av Hovdalatorpet, möjliggör kommunstyrelsen bevarandet av ett ovärderligt inslag i kommunens bestånd av kulturhistoriskt viktiga byggnader.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Bidragsansökan från Konstrundan Mittskåne
Beslut

Kulturnämnden beslutar att avslå Konstrundan Mittskånes ansökan om projektbidrag om 7 000 kr för genomförande av konstrunda 2008.
Beskrivning av ärendet

Konstrundan Mittskåne ansöker om bidrag för anordnande av en konstrunda
med bas i Höörs kommun.
Kulturnämnden kan bevilja projektbidrag för föreningar som har sin bas i
kommunen eller för projekt som genomförs i kommunen för i huvudsak de
egna kommuninvånarna.

Övriga upplysningar

Konstrundan Mittskåne uppmanas söka projektmedel hos Kultur Skåne som
beviljar stöd till kommunövergripande verksamhet där minst två kommuner
samverkar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Yttrande angående motion ”om att slippa skriva med
papperen i knät.
Beslut

Kulturnämnden godkänner yttrandet och skickar det vidare till
kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet

Peter Groth, Miljöpartiet de Gröna, har skrivit en motion som kommunfullmäktige överlämnat till kulturnämnden för yttrande. Peter Groth menar att
Röda salongen i Kulturhuset inte är lämpad för fullmäktigesammanträden eftersom lokalen saknar bord och andra faciliteter att placera handlingar på.
Kulturchefen skriver i sitt yttrande att det är av största betydelse, för såväl
medborgarna i Hässleholm, som för ledamöterna i kommunfullmäktige, att
kommunfullmäktigemötena även fortsättningsvis hålls i Kulturhuset.
Kulturchefen skriver vidare att det inte är en lätt uppgift att lösa behovet av
skriv- och avlastningsytor med tanke på Röda salongens böjda stolsrader och
väl genomförda estetik, men att förvaltningen är övertygad om att det finns
goda möjligheter att finna lösningar – även om praktiska och estetiska övervägande kommer att innebära att jobbet kommer att vara tidskrävande. Med
den reservationen tar förvaltningen gärna på sig uppdraget att lösa problemet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Rapporter

1. Kulturchefen redogör för delegationsbeslut avseende personal, ekonomi, bidrag samt avskrivningar av låntagarräkningar.
Dnr. 2008.32
2. För kännedom har inkommit från Hässleholms kommuns revisorer Granskning av kontroller i lönehanteringen.
Dnr 2008.11
3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige § 10 Regler för kulturpris och
kulturstipendium.
Dnr 2008.23
4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige § 2 Ny modell för ekonomiskt
stöd till studieförbund.
Dnr 2008.24

Justerare

Utdragsbestyrkande

