SAMMANTRÄDESPROOLL
53(67)
anträdesdatum

2008-08-27

Diarienummer

2008.82

§ 44

Ekonomisk rapport, januari-maj 2008
Beslut

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

Per den 31 maj är 42,4 % redovisat av intäktsbudgeten, 30,7 % av
kostnadsbudgeten och 29,4 % av nettobudgeten.
(tkr)
Kulturnämnden
Bibliotek
Kultur
Hovdala
Bidrag
Drift, totalt
Investeringar

Budget
612,4
22275,8
8026,7
5306,2
7151,3
43372,4
840,0

Redovisat Förbrukning
162,7
26,6 %
6131,0
27,5%
776,3
9,7 %
2075,8
39,1 %
3601,0
50,4 %
12746,8
29,4%
201,9
24,0%

.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROOLL
54(67)
anträdesdatum

2008-08-27

Diarienummer

2008.100

§ 45

Ekonomisk rapport, januari-juni 08
Beslut

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

Per den 30 maj är 56,4 % redovisat av intäktsbudgeten, 55,2 % av
kostnadsbudgeten och 55,1 % av nettobudgeten.
(tkr)
Kulturnämnden
Bibliotek
Kultur
Hovdala
Bidrag
Drift, totalt
Investeringar

Justerare

Budget
612,4
22508,6
8138,4
5316,4
7276,3
43852,1
1440,0

Redovisat Förbrukning
221,3
36,1 %
11527,1
51,2%
3361,0
41,3 %
2455,3
46,2 %
6579,1
90,4 %
24143,8
55,1%
316,5
22,0%

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROOLL
55(67)
anträdesdatum

2008-08-27

Diarienummer

2008.103

§ 46

Ekonomisk rapport Hovdala slott, januari-juni 2008
Beslut

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

Per den 30 juni är 34,8 % redovisat av intäktsbudgeten, 43,5 % av
kostnadsbudgeten och 46,2 % av nettobudgeten.
Den totala prognosen för Hovdala slott 2008 uppgår till 5 786,4 tkr dvs
ett underskott på 470 tkr, som beror på 571 tkr i ökade lönekostnader på
grund av personalavveckling samt överskott på lokalkostnader 100 tkr på
grund av att elkostnaderna troligen inte blir så höga som budgeterat.
Underskottet kommer att minska med 205,0 tkr då budgettillskott erhålls,
enligt överenskommelse, från Personalkontoret.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROOLL
56(67)
anträdesdatum

2008-08-27

Diarienummer

2008.110

§ 47

Delårsrapport juni 2008
Beslut

Kulturnämnden godkänner delårsrapport juni 2008.
Beskrivning av ärendet

Kulturnämnden visar ett prognostiserat underskott på 470 tkr som beror på 571
tkr ökade lönekostnader på grund av personalavveckling på Hovdala slott samt
överskott på lokalkostnader 100 tkr på grund av att elkostnaderna på Hovdala
slott troligen inte blir så höga som budgeterat.
Underskottet kommer att minska med 205 tkr då budgettillskott erhålls från
personalkontoret enligt överenskommelse med personalkontoret.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROOLL
57(67)
anträdesdatum

2008-08-27

§ 48

Investeringar Hovdala slott 2008
Beslut

Kulturnämnden

Beskrivning av ärendet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Diarienummer

SAMMANTRÄDESPROOLL
58(67)
anträdesdatum

2008-08-27

Diarienummer

2008.101

§ 49
Ekonomisk rapport, januari-juli 2008
Beslut

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

Per den 31 juli är 67,3 % redovisat av intäktsbudgeten, 61,4 % av
kostnadsbudgeten och 60,8 % av nettobudgeten.
(tkr)
Kulturnämnden
Bibliotek
Kultur
Hovdala
Bidrag
Drift, totalt
Investeringar

Justerare

Budget
612,4
22508,6
8138,4
5316,4
7276,3
43852,1
1440,0

Redovisat Förbrukning
246,5
40,3 %
13101,8
58,2 %
4045,9
49,7 %
2636,3
49,6 %
6634,5
91,2 %
26665,0
60,8 %
371,7
25,8%

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROOLL
59(67)
anträdesdatum

2008-08-27

Diarienummer

2008.104

§ 50

Anslag till kulturpris och kulturstipendium 2008
Beslut

Kulturnämnden beslutar att till kommunfullmäktige begära 20 000 kr i anslag
till kulturpris och kulturstipendium för utdelning hösten 2008.
Beskrivning

av ärendet

Kulturpris och –stipendium utgår inom ramen för av fullmäktige beviljat anslag. Kulturnämnden förfogar i sin budget för 2008 över 30 000 kr avsett för
både pris och stipendium. För att ge både kulturpris och kulturstipendium högre status och uppmärksamhet önskar kulturnämnden öka det totala anslaget till
50 000 kr med fördelningen 20 000 kr i kulturpris samt 30 000 kr i kulturstipendium. Priset och stipendiet kan utgå till en person eller fördelas på flera
mottagare.
Övriga upplysningar

Berättigade för kulturpris och kulturstipendium är personer som är födda eller
bosatta inom Hässleholms kommun eller på annat sätt har tydlig anknytning
till kommunen.
Kulturpris kan ej sökas. Förslag från allmänhet skall lämnas till kulturförvaltning. Personer i kulturnämnd eller -förvaltning kan ej nominera kandidat. Priset kan ej delas ut till person aktiv i kulturnämnd eller -förvaltning.
Kulturstipendium kan endast sökas. Ansökan skall innehålla:
- personligt brev
- beskrivning av hur stipendiet skall användas
- referenser, betyg och andra handlingar som stärker kandidaten (t ex tidningsklipp, recensioner, arbetsprover m.m.)
Både nomineringar och ansökningar måste vara kulturkontoret tillhanda före
den 10 september.
Kulturpris och stipendium utdelas i samband med Hässleholms Galakväll den
7 november enligt beslut av kulturnämnd. Kulturnämnden skall kort bifoga
motivering till besluten om pristagare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROOLL
60(67)
anträdesdatum

2008-08-27

Diarienummer

2008.105

§ 51

Biblioteksstatistik januari - juni 2008
Beslut

Rapport biblioteksstatistik januari – juni 2008 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Bibliotekschefen presenterar biblioteksstatistik januari – juni. Den totala utlåningen på huvudbiblioteket, filialerna och bokbussen var 198 721 jämfört med
samma period 2007 200 113.
Besöken på huvudbiblioteket januari – juni var 840 per dag, jämför med samma period 2007 835 per dag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROOLL
61(67)
anträdesdatum

2008-08-27

Diarienummer

2008.106

§ 52

Programverksamhet Ung Kultur januari – juni 2008
Beslut

Rapport programverksamhet Ung Kultur januari – juni 2008 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Kultursekreterare Maria Ragnarsson presenterar rapport programverksamhet
Ung Kultur januari – juni. 64 evenemang arrangerades för barn och unga, 18
av de totalt 64 evenemangen visades utanför Hässleholms Kulturhus. 22 av arrangemangen var offentliga och 42 var skolföreställningar. Totalt nådde verksamheten 6689 personer – 1206 personer den offentliga sidan och 5483 personer genom skolföreställningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROOLL
62(67)
anträdesdatum

2008-08-27

Diarienummer

2008.107

§ 53
Programverksamhet Vuxen januari - juni 2008
Beslut

Rapport programverksamhet Vuxen januari – juni 2008 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Kulturutvecklare Josefine Bellan presenterar rapport programverksamhet Vuxen januari – juni. 14 evenemang arrangerades, 11 av de totalt 14 evenemangen
genomfördes i Röda Salongen, 2 av arrangemangen i Blå Salongen och 1 i
Stadsbiblioteket. Totalt nådde verksamheten 2 703 besökare. Beläggningen var
i Röda Salongen 60 % och Blå Salongen 66 %.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROOLL
63(67)
anträdesdatum

2008-08-27

Diarienummer

2008.74

§ 54
Rapport Gunnar Sanborns Minnesfond
Beslut

Rapport Gunnar Sanborns Minnesfond godkänns.
Beskrivning av ärendet

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.
Permutation
Efter ansökan hos Kammarkollegiet har tillstånd för permutation av Gunnar
Sanborns Minnesfond utfärdats.
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 kulturförvaltning och Gunnar Sanborns Minnesfond.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROOLL
64(67)
anträdesdatum

2008-08-27

Diarienummer

2008.91

§ 55

Bidragsansökan från Anne-Marie Hammarlund
Beslut

Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag till tryckning av bok.
Beskrivning av ärendet

Anne-Marie Hammarlund, Liarumsvägen 313 i Tollarp, ansöker om 20 000 kr
för produktion och tryckning av en bok om göingar bosatta i Norra Mellby
socken.
Kulturförvaltningen förfogar ej över medel som kan disponeras för denna typ
av aktivitet.
Övriga upplysningar

Anne-Marie Hammarlund uppmanas kontakta Skånes Hembygdsförbund för
möjlighet till bidrag, eller undersöka möjlighet till författarersättning från Statens Kulturråd.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROOLL
65(67)
anträdesdatum

2008-05-28

Diarienummer

2008.66

§ 56
Hessleholms TeaterSällskaps ansökan om projektbidrag
Beslut

Kulturnämnden beslutar att i projektbidrag tilldela Hessleholms TeaterSällskap
ur vht 4880 kulturföreningar de 50 000 kr som var reserverade för Sommarfest
2008, förutsatt att julkomedin genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan
Beskrivning av ärendet

Amatörteaterföreningen Hessleholms TeaterSällskap ansöker om bidrag för
uppsättning av jukomedi i Hässleholm Kulturhus december 2008 – jan 2009.
Totalt planeras nio föreställningar av ännu ej fastlagd komedi, i samarbete med
ABF Skåne Nordost. Projektets totala kostnader uppgår till 495 000 varav ca
240 000 kr förväntas täckas av publikintäkter. Premiär är lördag den 6 december 2008.
Tidigare beslut

Kulturnämnden beslutade 2008-01-30 diarienr 2007.151 om att i vht 4880 reservera 50 000 kr till Hässleholms Musikforum för arrangerande av Sommarfest 2008. Då arrangemanget i sommar inte genomförs i den omfattning att särskilt anslag fordras, föreslås dessa medel omfördelas till Hessleholms TeaterSällskap som stöd för uppsättning av julkomedin.
Övriga upplysningar

Kulturnämnden uppmanar Hessleholms TeaterSällskap att efter genomfört projekt till kulturförvaltningen skicka en redovisning med uppgifter om genomförande, kostnader, intäkter och utfall. Vid all marknadsföring skall det framgå
att arrangemanget genomförs med stöd av Kultur Hässleholm.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROOLL
66(67)
anträdesdatum

2008-08-27

Diarienummer

2008.80

§ 57

Bidragsansökan från ABF Skåne Nordost
Beslut

Kulturnämnden beslutar att i projektbidrag tilldela Studieförbundet ABF ur vht
4841 studieförbund projekt, högst 60 000 kr förutsatt att julkomediarrangemanget genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan
Beskrivning av ärendet

Studieförbundet ABF ansöker om bidrag för uppsättning av jukomedi i Hässleholm Kulturhus december 2008 – jan 2009.
Totalt planeras nio föreställningar av ännu ej fastlagd komedi, i samarbete med
Hessleholms TeaterSällskap HeTs. Projektets totala kostnader uppgår till
495 000 varav ca 240 000 kr förväntas täckas av publikintäkter. Premiär är lördag den 6 december 2008.
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROOLL
67(67)
anträdesdatum

Diarienummer

2008-08-27

§ 58
Rapporter

1. Kulturchefen redogör för delegationsbeslut avseende personal, ekonomi och
bidrag 16 maj – 19 aug 2008. Dnr. 2008.67
2. Kulturchefen informerar om lastzonen, beslut i Tekniska nämnden. Handling från Arbetsmiljöverket….
Dnr 2008.96
3. Bibliotekschefen informerar om bidrag från Statens Kulturråd 55 000 kr
till inköp av barn- och ungdomslitteratur. Bidraget går till inköp av litteratur
till projektet Läsbiten 2, där förskolepersonal utbildas till förmedlare av barnlitteratur.
4. Bibliotekschefen informerar om bidrag från Statens Kulturråd 100 000 kr till
projekt Sagobussen. Projektet är ett led i kommunens integrationssatsning och
genomförs under hösten 2008 i Ljungdala med sagostunder och bokbussbesök
för förskolebarn med annat hemspråk än svenska.
5. ----------------höstens program…

Justerare

Utdragsbestyrkande

