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§ 59

Ekonomisk rapport, januari-augusti 2008
Beslut

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

Per den 31 augusti är 75,0 % redovisat av intäktsbudgeten, 69,5 % av
kostnadsbudgeten och 68,9 % av nettobudgeten.
(tkr)
Kulturnämnden
Bibliotek
Kultur
Hovdala
Bidrag
Drift, totalt
Investeringar

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

Redovisat Förbrukning
271,7
44,4 %
14898,6
66,2%
4780,5
58,7 %
3525,9
66,3 %
6727,9
92,5 %
30204,6
68,9%
945,0
65,6%

.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Ekonomisk rapport Hovdala slott, januari-augusti 2008
Beslut

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

Per den 30 juni är 73,6 % redovisat av intäktsbudgeten, 67,4 % av
kostnadsbudgeten och 69,5 % av nettobudgeten.
Den totala prognosen för Hovdala slott 2008 uppgår till 5 787,4 tkr dvs.
ett underskott på 471 tkr, som beror på 552 tkr i ökade lönekostnader på
grund av personalavveckling, överskott på lokalkostnader 93 tkr på
grund av att elkostnaderna troligen inte blir så höga som budgeterat,
underskott 34 tkr på grund av ökade kostnader för programverksamheten samt
överskott på totalt 22 tkr på grund av ökade intäkter programverksamheten.
Underskottet kommer att minska med 232,0 tkr då budgettillskott erhålls,
enligt överenskommelse, från Personalkontoret.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Budgetuppföljning augusti 2008
Beslut

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljning augusti 2008.
Beskrivning av ärendet

Kulturnämnden visar ett prognostiserat underskott på 471 tkr som beror på
552 tkr i ökade lönekostnader på grund av personalavveckling, överskott på
lokalkostnader 93 tkr på grund av att elkostnaderna troligen inte blir så höga
som budgeterat, underskott 34 tkr på grund av ökade kostnader programverksamhet samt överskott på intäkter totalt 22 tkr på grund av ökade intäkter programverksamheten på Hovdala slott.
Underskottet kommer att minska med 232 tkr då budgettillskott erhålls från
personalkontoret enligt överenskommelse med personalkontoret.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Personalorganisation
Beslut

Kulturnämnden beslutar att tillsätta/uppgradera tjänster enligt ny personalorganisation.
Beskrivning av ärendet

Hovdala slott nyanställningar tillsvidaretjänster
Koordinator
Vaktmästare
Butik/receptionspersonal
Trädgårdsarbetare.

100 %
100 %
50 %
75 %

2009-01-01
2009-03-01
2009-02-01
2009-03-01

Hovdala slott uppgradering av tjänster från 75 % till 100 %
Trädgårdsmästare
Guideansvarig
Butik/receptionansvarig

100 %
100 %
100 %

2009-01-01
2009-01-01
2009-01-01

Genom en nystartstjänst skall städning överföras från befintlig personal till en
personal som anställs på årsbasis om 50 %.
Kultur Hässleholm nyanställning tillsvidaretjänst
Programansvarig

100 %

2009-01-01

En programansvarig anställs på 100 % som ansvarar för all programverksamhet på Kultur Hässleholm, vilket även omfattar Hovdala slott.
Förändringarna ryms inom befintlig personalbudget - med undantag av
228 000 tkr, vilket balanseras med att upphöra att köpa vaktmästaretjänster
från tekniska nämnden, att tjänsten som Butik/receptionspersonal tillsätts först
1/2 2009, att tjänsterna som Vaktmästare och Trädgårdsarbetare, tillsätts först
1/3 2009, att tidigare budgeterade kostnader för städning av arrendatorsbostaden elimineras i och med nystarttjänsten (Städare 50%)) samt att vi budgeterar
för ökade nettointäkter för visning, uthyrning och butik.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Öppettider på Hovdala slott
Beslut

Kulturnämnden godkänner förslaget till nya öppettiderna för Hovdala slott.
Beskrivning av ärendet

1 oktober - 30 november: öppet butik sön 12-16
JUL PÅ HOVDALA! 1 december - 21 december: öppet butik lör 12-16, sön
12-16 och tor 11-17
2009
Januari 2009: Hovdala slott stängt
1 feb-2 maj: öppet butik sön 12-16
PÅSK PÅ HOVDALA! 6 april - 13 april: öppet butik 12-16
3 maj - 20 september: öppet butik tis-sön öppet 11-17
Måndagar stängt (slottsparken är öppen)
Visningar: Ehrenborgska våningen visas dagligen, tisdag - söndag
Special-/temavisningar: lördag, söndag och torsdag
21 september - 29 november: öppet butik sön 12-16
JUL PÅ HOVDALA! 30 november - 20 december: öppet butik lör 12-16, sön
12-16 och tor 11-17
2010
Januari 2010: Hovdala slott stängt
Förslaget innebär att mönstret sedan upprepas år för år med ändringar i datum
styrt av första helgen i maj, näst sista helgen i september, december och påsk.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Hässleholms kommun kulturpris 2008
Beslut

Kulturnämnden har utsett Lars Alsterberg till pristagare av Hässleholms
kommuns kulturpris.
Motivering:
Lars Alsterberg har sedan 30 år varit initiativtagare och drivande kraft bakom
Perrong 23, föreningarna Musikforum och Markan, grundare av den första
Sommarfesten år 1977 och den riksomfattande organisationen MOKS, Musikoch Kulturföreningarna samarbetsorganisation. Han var delaktig i kulturprojektet Tågarp som under 70-talet turnerade med teater, installationer och musik
i en föreställning med farstorpsungdomarna Shanti Rooney och Nene Cherry i
rollerna.
Lars Alsterbergs insats som föredöme och drivande ordförande av kulturföreningen Markan sedan starten 1989, har för många unga hässleholmare inneburit inspirerande tillfällen till spännande musikupplevelser och möjlighet till
eget skapande. Hans enorma engagemang, drivkraft och oavlönade arbetsinsats
inom många skilda kulturområden har varit av stor betydelse för den våg av ny
ung musik som Hässleholm idag kan uppvisa. Lars Alsterbergs eget favorituttryck beskriver väl hans långa gärning och inställning till ungdomskultur:
I know it’s only rock n’roll – but I like it!
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Sju personer är nominerade till Hässleholms kommuns kulturpris 2008.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Hässleholms kommun kulturstipendium 2008
Beslut

Kulturnämnden har utsett Mattias Olofsson, Bjärnum, till kulturstipendiat
2008.
Motivering:
Mattias Olofsson från Bjärnum har sedan tidiga år utmärkt sig som stor talang
och artist inom musik och dans - inte enbart för Bjärnumsborna där han i alla
år ideellt medverkat i Bjärnumskarnevaler och i lokala revyer.
De utbildningar som han antagits till - från musikinriktningen på HTS estetiska programmet till Bjärnums Musikteaterskola och Performing Arts School i
Göteborg med inriktning på sång, dans och teater, har utvecklat de musikaliska
färdigheter och konstnärliga begåvningar som Mattias uppvisar - både på och
bakom scen.
Mattias Olofssons insatser på scen präglas av närhet, professionalitet och ödmjukhet vilket bl a gett honom en eftertraktad roll i Nöjesteaterns stora uppsättning High School Musical i regi av Eva Rydberg i höst.
Genom att utse Mattias Olofsson till årets kulturstipendiat möjliggör kulturnämnden en bredare satsning på Mattias eget låtmaterial med studiotid, skivinspelningar, komponerande till sig själv och andra artister. Hans karriär inom
musikal, showdans och musik har precis börjat - vi ser med förväntan fram
emot fortsättningen!
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Nio ansökningar har kommit in angående Hässleholms kommuns kulturstipendiat 2008.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66
Granskning av kulturarrangemang
Beslut

Kulturnämndens svar till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer:
I revisorernas granskning av kulturnämndens arbete med kulturarrangemang,
frågas det efter vem som fattar beslut om programverksamheten, inte minst
program som kan uppfattas som kontroversiella.
Programutbudet sammanställs vår och höst i nära samarbete med kulturföreningar och externa arrangörer av programansvarig tjänsteman på kulturförvaltningen. För kulturprogram avsedda för vuxna ansvarar kulturutvecklaren samt
för kulturprogram för skola och förskola ansvarar kultursekreteraren – i nära
samarbete med varje skolas kulturombud.
Sammanställning och slutligt beslut om program fattas av tjänstemän på delegation och rapporteras till kulturnämnd inför varje säsong.
För att säkerställa att kulturhusets lokaler ej används av grupper som utövar
någon form av odemokratisk, rasistisk eller oetisk verksamhet, skall en säkerhetsrutin i samband med lokalbokning införas. Därmed förekommer kulturnämnden att sådan verksamhet får tillgång till kommunens lokaler.
Under året 2009 skall förvaltningen presentera en femårsplan för hur kulturlivet kan utvecklas, bl a genom målgruppsanalyser, med den i år genomförda
kulturvane-undersökningen som grund.
Vid beredandet av årligt verksamhetsbidrag till kommunens kulturföreningar,
skall i dialog med föreningarna, en tydligare koppling knytas till kommunens
kulturpolitiska mål.
Beskrivning av ärendet

På uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer har Komrev genomfört en
granskning av kulturnämndens kulturarrangemang. Syftet med granskningen är
att undersöka om målen uppfylls och hur styrning, uppföljning och ekonomi
fungerar.

Justerare
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§ 67
Bidragsansökan från Studieförbundet ABF Skåne Nordost
Beslut

Kulturnämnden beslutar att i projektbidrag tilldela Studieförbundet ABF ur vht
4841 studieförbund projekt, högst 20 000 kr förutsatt att ungdomsprojektet
Hip-Hop i Hässleholm genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan
Beskrivning av ärendet

Studieförbundet ABF ansöker om bidrag för uppstart av ett uppsökande projekt
i syfte att aktivera och stimulera ungdomar i Hässleholm med hjälp av musik
och dans. Målgruppen är ungdomar med invandrarbakgrund som får utveckla
sina färdigheter. Demoinspelningar och konserter är en del av den utåtriktade
verksamheten. Kostnaderna beräknas totalt uppgå till 40 000 kr. I den summan
är ej godkända kostnader för marknadsföring och förtäring inräknat.
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

Uppstarten av detta ungdomsprojekt under hösten 2008 är att betrakta som ett
pilotprojekt. Om utfallet bedöms positivt, uppmanar kulturförvaltningen ABF
Skåne Nordost att inför år 2009 utveckla verksamheten och inkomma med förnyad projektansökan tillsammans med skriftlig utvärdering av projektets genomförande.
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
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§ 68

Bidragsansökan från elever Tekniska skolan
Beslut

Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag till biståndsarbete i Indien.
Beskrivning av ärendet

Tre elever vid Hässleholms Tekniska Skola ansöker om bidrag till ett hjälpprojekt för utsatta barn i Indien
Kulturförvaltningen förfogar ej över medel som kan disponeras för denna typ
av aktivitet.
Övriga upplysningar

Louise, Hanna och Elida uppmuntras fortsätta sitt behjärtansvärda arbete med
att söka bidrag till organisationen ASWRD. En välgörenhetskonsert till arrangerandet av något annat kulturprogram kunde kanske vara en väg att samla in
pengar från allmänhet och företag.
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§ 69
Bidragsansökan från MTG/Modern TV
Beslut

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

Två filmare – Johan Palmgren och Åsa Blanck – ansöker om bidrag för inspelning av dokumentärfilm.
Kulturförvaltningen förfogar ej över medel som kan disponeras för denna typ
av aktivitet.
Övriga upplysningar

Johan Palmgren och Åsa Blanck uppmanas kontakta Film i Skåne som förfogar
över medel till delfinansiering av liknande projekt.
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§ 70
Rapporter

1. Kulturchefen redogör för delegationsbeslut avseende personal, ekonomi,
omdisponering budget, avskrivning låntagarräkning och bidrag 20 augusti – 15
september. Dnr 2008.141
2. Kulturchefen informerar om Ungdomens hus.
3. Från Länsstyrelsen i Skåne län har beslut kommit angående Bidrag till fornvård vid Vätteryds gravfält, fornvårdsområde L9, Norra Mellby socken, Hässleholms kommun. Dnr 2008.125
4. Kulturutvecklaren informerar om Gruppen för offentlig konst.

Justerare

Utdragsbestyrkande

