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§ 31
Attitydundersökning
Beslut

Kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att, med bl.a. SKOPundersökningen som underlag, påbörja ett arbete som ska leda fram till en
kommunövergripande utvecklingsplan för kulturen i Hässleholm.
Beskrivning av ärendet

Under våren har Kultur Hässleholm i samarbete med SKOP, Skandinavisk
Opinionsmätning AB, genomfört en omfattande undersökning av hässleholmarnas tankar och synpunkter på olika frågor inom kulturområdet.
Birgitta Hultåker, handläggare på SKOP, presenterar rapporten.

Justerare
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§ 32

Ekonomisk rapport, januari-mars 2008
Beslut

Kulturnämnden godkänner rapport för perioden januari – mars 2008.
Beskrivning av ärendet

Per den 31 mars är 23,1 % redovisat av intäktsbudgeten, 19,4 % av
kostnadsbudgeten och 19,0 % av nettobudgeten.
(tkr)
Kulturnämnden
Bibliotek
Kultur
Hovdala
Bidrag
Drift, totalt
Investeringar

Budget
627,4
22275,8
8011,7
5293,7
7038,0
43246,6
800,0

Redovisat Förbrukning
121,4
19,3 %
3806,7
17,1 %
441,6
5,5 %
1178,0
22,3 %
2659,6
37,8 %
8207,3
19,0 %
182,4
22,8%

.
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§ 33

Kompletteringsbudget 2008
Beslut

Kulturnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Kompletteringsbudget 2008 fastställd av Kommunfullmäktige den 31 mars
2008. Till kulturnämndens investeringsbudget har 40 000 kr överförts, vilket
avser Projekt 87701 Utemuseum Hovdala slott.
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§ 34

Ekonomisk rapport, januari-april 2008
Beslut

Kulturnämnden godkänner rapport för perioden januari – april 2008.
Beskrivning av ärendet

Per den 30 april är 32,6 % redovisat av intäktsbudgeten, 25,8 % av
kostnadsbudgeten och 25,1 % av nettobudgeten.
(tkr)
Kulturnämnden
Bibliotek
Kultur
Hovdala
Bidrag
Drift, totalt
Investeringar

Justerare

Budget
612,4
22275,8
8026,7
5303,8
7151,3
433730
840,0

Redovisat Förbrukning
137,2
22,4 %
5006,1
22,5 %
544,5
6,8 %
1705,1
32,1 %
3473,6
48,6 %
10866,5
25,1 %
201,9
24,0%
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§ 35

Ekonomisk rapport Hovdala slott, januari-april 2008
Beslut

Kulturnämnden godkänner rapport för Hovdala slott för perioden januari –
april 2008.
Beskrivning av ärendet

Per den 30 april är 9,1 % redovisat av intäktsbudgeten, 26,7 % av
kostnadsbudgeten och 32,1 % av nettobudgeten.
Den totala prognosen för Hovdala slott 2008 uppgår till samma belopp som
lagd budget.
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§ 36

Budgetuppföljning april 2008
Beslut

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljning april 2008.
Beskrivning av ärendet

Kulturnämnden har ingen prognostiserad budgetavvikelse.
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§ 37

Bibliotekens öppettider under våren och sommaren
2008
Beslut

Kulturnämnden godkänner förslaget på öppettider under våren och sommaren
2008 för huvudbiblioteket, bokbussen och filialerna.
Beskrivning av ärendet

Bibliotekschefen har tagit fram ett förslag till sommartider 1 juni – 29 augusti..
På grund av uppgradering av datasystemet samt oljning av golven i Huvudbiblioteket är huvudbiblioteket, bokbussen och filialerna helt stängda 8 - 9 juli.
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§ 38

Verksamhetsbidrag till studieförbunden 2008
Beslut

Kulturnämnden beslutar att fördela verksamhetsbidrag till Studieförbunden enligt nedan:
.
ABF Nordskåne
Bilda
Folkuniversitetet
Studiefrämjandet
Vuxenskolan Hlm
Vuxenskolan Tyringe
NBV
Medborgarskolan
Sensus
Summa

473 092 kr
147 803 kr
19 110 kr
549 826 kr
210 646 kr
333 180 kr
114 126 kr
419 973 kr
293 643 kr
2 561 400 kr

Beskrivning av ärendet

Studieförbunden med verksamhet i Hässleholms kommun har inkommit med
resp. ansökan om verksamhetsbidrag. Sammanlagt nio ansökningar har inkommit från: ABF Nordskåne, Bilda, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet,
Vuxenskolan Hässleholm, Vuxenskolan Tyringe, NBV, Medborgarskolan samt
Sensus..
I ansökningarna har förbunden redovisat sin lokala verksamhet och dess ekonomiska utfall för år 2007 samt formulerat mål och budget för verksamheten
2008 – allt i enlighet med de redovisningskrav som Hässleholms kommunfullmäktige har formulerat.
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§ 39
Bidragsansökan från Hässleholms Filmstudio
Beslut

Kulturnämnden beslutar att i projektbidrag tilldela Hässleholms Filmstudio ur
vht 483 kulturföreningar 35 000 kr förutsatt att arrangemanget Laterna Musica
genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan
Beskrivning av ärendet

Hässleholms Filmstudio ansöker om bidrag för genomförande av föreställningen Laterna Musica – Ingmar Bergmans kärlek till musiken – söndag 5 oktober
kl. 15 i Hässleholm Kulturhus, Röda salongen.
Föreställningen är en unik hyllning och tillbakablick i Ingemar Bergmans filmer med särskilt tonvikt på filmmusikens betydelse. Med musiker, operasångare och två filmprojektorer, förmedlas intrycken ur filmerna Sjunde inseglet,
Trollflöjten, Tystnaden, Fanny & Alexander m.fl.
Övriga upplysningar

Arrangemanget är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och Hässleholms
Filmstudio i syfte att stödja föreningens utveckling och rekrytering av nya
medlemmar. Laterna Musica subventioneras till 50 % av Rikskonserter med
lokalt stöd av Musik i Syd.
Vid all marknadsföring skall det framgå att arrangemanget genomförs med
stöd av och i samarrangemang med Kultur Hässleholm.
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§ 40
Bidragsansökan från ABF Skåne Nordost
Beslut

Kulturnämnden beslutar att i projektbidrag tilldela Studieförbundet ABF ur vht
4841 studieförbund projekt, högst 35 000 kr förutsatt att juljazz-konserten den
7 dec 2008 genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan
Beskrivning av ärendet

Studieförbundet ABF ansöker om bidrag för anordnande av en storbandskonsert med juljazz i Hässleholm Kulturhus söndag 7 december, 2008 i samarbete
med Hässleholms Jazzklubb. Konserten är en större satsning med fullt storband
och namnkunniga solister vilket gör att kostnaderna överstiger Hässleholm
Jazzklubbs årliga verksamhetsbidrag. Kostnaderna beräknas totalt uppgå till
95 550 kr.
Intäkter för entréavgifter uppgår till 60 900.
Projektbidrag till studieförbund beviljas med upp till 80 % av godkända kostnader, t ex arvoden, resor, externa lokaler m.m. Kostnader för marknadsföring,
förtäring, egen personal eller egna lokaler godkänns ej.
Övriga upplysningar

Utbetalning av beloppet sker efter inkommen redovisning från studieförbundet
med kopior på uppgifter om genomförande, kostnader (fakturor, avtal, kvitton),
intäkter och utfall. Beloppets storlek regleras efter de faktiska redovisade kostnaderna, dock ej överstigande beslutsbeloppet. Vid all marknadsföring skall
det framgå att projektet genomförs med stöd av Kultur Hässleholm
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§ 41
Bidragsansökan från Hässleholms Konsertförening
Beslut

Kulturnämnden beslutar att i projektbidrag tilldela Hässleholms Konsertförening ur vht 483 kulturföreningar 40 000 kr förutsatt att konserten med X
Chambers och Mathilda Ahnell genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan
Beskrivning av ärendet

Hässleholms konsertförening ansöker om bidrag för genomförande av en konsert i samband med invigningen av Pompejiutställningen den 14 september, i
Hässleholm Kulturhus, Röda salongen.
Konserten innehåller italiensk musik av bl a Vivaldi, Puccini samt en nyskriven stråkkvartett. Medverkar gör lokala musiker i ensemblen XChambers samt
kulturstipendiaten Mathilda Ahnell och professor Greger Andersson som ger
en inblick i tidig musik.
Övriga upplysningar

Arrangemanget är en del av programverksamheten i samband med höstens
Pompejiutställning.
Vid all marknadsföring skall det framgå att arrangemanget genomförs med
stöd av Kultur Hässleholm.
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§ 42
Utredning om Ungdomens hus
Beslut

Kulturnämnden godkänner yttrandet och översänder det till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Fritidsnämnden har fått i uppdrag att, tillsammans med kultur-, social-, barnoch utbildningsnämnden, utreda möjligheterna till en centralt placerad fritidsgård/ungdomens hus i Hässleholm.
Arbetsgruppen har bestått av biträdande barn- och utbildningschefen, samt av
kulturchefen, socialchefen och fritidschefen. Vid gruppens möten har ytterligare representanter deltagit, bl.a. har fältsekreterarna och kulturföreningen Markan gjort utredningar och kommit med förslag. Gruppen har också gjort studiebesök, bl.a. till Wickmanska i Lund.
Gruppen har diskuterat i huvudsak tre alternativ, vilka finns beskrivna i fritidschefens rapport: ”Ungdomens hus/fritidsgård i Hässleholm” – dock utan att
kunna enas om vilket av dessa som är att föredra.
Den 26 mars 2008 behandlades rapporten i fritidsnämnden, där den godkändes
och skickades vidare till kommunstyrelsen, som i sin tur överlämnat den till
BUN, socialnämnden och kulturnämnden för yttrande/utredning.
Yttrandet

Kulturnämnden anser att en förstärkning av Markans verksamhet, med utgångspunkt i det förslag som Markan själv utformat (”Kulturföreningen Markan – för unga och ung kultur”) vore en kraftfull insats för de marginaliserade
ungdomsgrupper som uppdraget kring Ungdomens hus/fritidsgård i centrala
Hässleholm handlar om.
Effekterna skulle dock vara av förebyggande och långsiktig karaktär – i det
korta perspektivet spelar polisens och fältgruppens verksamhet stor roll.
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Som komplettering till kultursatsningen vore ett ungdomscafé i en central lokal
i samarbete mellan en krögare och lämplig kommunal förvaltning, intressant
att överväga. Lediga butikslokaler finns centralt, kostnaderna blir rimligt låga
och caféet bör kunna fungera som mötesplats för ungdomar på stan.
För kulturnämnden är således alternativ 1 i fritidschefens rapport (dvs. förstärkning av Markans verksamhet) det självklara valet. Ett vägande skäl är att
nämnden under ett antal år lärt känna föreningen Markan som mycket kompetent inom sitt verksamhetsområde, men också att förslaget är mest tidseffektivt
samt det minst kostsamma.
I sammanhanget är det också relevant att peka på den helt nyligen publicerade
enkät som Skop har gjort på uppdrag av kulturnämnden i Hässleholm; nära 70
procent de tillfrågade tyckte att kulturutbudet är otillräckligt för tonåringar,
trots Siesta, Kulturhuset, Markan och Perrong 23. En extra ungdomskultursatsning blir i det perspektiv också en demokratifråga.
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§ 43
Rapporter

1. Kulturchefen redogör för delegationsbeslut avseende personal, ekonomi,
omdisponering av budget och bidrag 15 mars – 15 maj, 2008 samt programverksamhet vht 4632 januari-april 2008.
Dnr. 2008.67
2. Kulturchefen informerar om Interreg 4A projektet ”Öresundsregionen som
metapol” Kultur Hässleholm ingår i projektet tillsammans med ett flertal städer
från Själland och Skåne. Projektet syftar till att skapa och underhålla kreativa
kommunala nätverk i Öresundsregionen.
3. Detaljplan över T4-området fd kasernområdet, i Hässleholm, norra delen har
kommit till kulturförvaltningen för yttrande. Kulturchefen redogör för yttrandet
som han och Maria Ragnarsson har skrivit och som har skickats in till Stadsbyggnadskontoret..
Dnr 2008.65.
4. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens au § 111 Ansökan från Kulturnämnden om pengar till vasstak på Hovdalatorpet. Beslut 113 325 kr.
Dnr 2008.30
5. Beslut från Länsstyrelsen i Skåne län angående Medel till registrering av
fornlämning vid fastigheten Ubbalt 1:30, Hässleholms kommun.
Dnr 2008.48
6. Kulturförvaltningen har sedan 1990 haft hand om utdelning av stipendier ur
Gunnar Sanborns Minnesfond. De senaste 15 åren har inga stipendier kunnat
delas ut på grund av fondens ringa ekonomiska avkastning.
Efter ansökan hos Kammarkollegiet har tillstånd för permutation av Gunnar
Sanborns Minnesfond utfärdas. Kvarvarande kapital i fonden ca 30 000 kr
kommer att delas ut enligt donatorns vilja – dvs. till konststuderande bosatta i
Hässleholms kommun, företrädesvis i Tyringe gamla kommun. Annonsering i
Norra Skåne, på hemsida samt med artiklar i press har kungjort ansökningstiden som utfaller den 31 maj. Utdelning av stipendier sker i augusti 2008 med
representanter från kulturförvaltningen och Gunnar Sanborns Minnesfond.
Dnr 2008.74
7. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen § 97. Investeringsmedel för upphandling av ny ljudanläggning i den Röda Salongen i Kulturhuset. Beslut
600 000 kr.
Justerare
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