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§ 86

Ekonomisk rapport, januari-november 2008
Beslut

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

Per den 30 november är 103,8 % redovisat av intäktsbudgeten, 92,9 % av
kostnadsbudgeten och 91,7 % av nettobudgeten.
(tkr)
Kulturnämnden
Bibliotek
Kultur
Hovdala
Bidrag
Drift, totalt
Investeringar

Budget
562,4
22508,6
8186,9
5381,3
7276,3
43915,5
1440,0

Redovisat Förbrukning
409,0
72,7 %
20631,4
91,7 %
6979,2
85,2 %
5248,2
97,5 %
7005,3
96,3 %
40273,1
91,7%
1021,2
70,9 %

.
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§ 87

Intern kontroll 2008
Beslut

Kulturnämnden godkänner Kulturchefens rapport om intern kontroll 2008.
Beskrivning av ärendet

Kontroller har gjorts under året enligt den interna kontrollplanen för 2008 som
antogs i kulturnämnden den 26 mars, § 27. Respektive person som genomfört
kontroller har rapporterat vidare till kulturchefen som i sin tur gjort en sammanställning av den totala interna kontrollen för hela kulturförvaltningen.
Förvaltningen föreslår att arkivbeskrivningen bör revideras oftare än vad som
har skett. Hanteringen av kontanta medel upplevs av personalen som besvärlig.
Diskussioner om rutinerna har förts, förbättringar har dock inte kunnat hittas.
I övrigt har det inte påvisats några negativa avvikelser eller konstaterade fel i
rutinerna.
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Utdragsbestyrkande
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§ 88

Konstpedagogik för barn
Beslut

Kulturnämnden beslutar att avsluta samarbetet med Barn- och utbildningsnämnden beträffande delfinansiering av konstpedagogtjänst motsvarande 10/40
tjänst. Samarbetet upphör med 2008 års utgång.
Beskrivning av ärendet

Kulturnämndens AU beslöt 021113 att bidra med motsvarande en 10/40 tjänst
till en 30/40 tjänst som bildpedagog inrättad av Barn- och utbildningsnämnden.
Genom beslutet säkrades bl.a. öppen pedagogisk verksamhet i Ateljé Färgaren.
I samband med att konstpedagogen hösten 2008 sa upp sig från sin tjänst har
diskussioner förts med Barn- och utbildningsnämnden om att inte återbesätta
tjänsten. För kulturnämnden handlar det bl. a. om att finna nya former inte bara
för bildpedagogiken utan för kulturpedagogiken i stort – i synnerhet med inriktning mot barn och unga.
Under 2009 kommer arbetet med att utvärdera och utveckla konst- och kulturpedagogiken att kopplas ihop med utarbetandet av en kommunövergripande
utvecklingsplan för kulturen i Hässleholms kommun (beslut KN 080528)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Sammanträdesdagar 2009
Beslut

Sammanträdesdagar för 2009 godkänns för kulturnämndens presidium, kulturnämnden och tidpunkt för pressinformation enligt sammanställning nedan.

Kulturnämndens
presidium
kl 15.00
onsd 14 jan
onsd 11 febr
onsd 11 mars
onsd 15 april
onsd 13 maj
onsd 10 juni
onsd 12 aug
onsd 16 sept
onsd 14 okt
onsd 11 nov
onsd 2 dec

Kulturnämnden Pressinformation
kl 16.00
onsd 28 jan
onsd 25 febr
onsd 25 mars
onsd 29 april
onsd 27 maj

kl 10.00
torsd 29 jan
torsd 26 febr
torsd 26 mars
torsd 30 april
torsd 28 maj

onsd 26 aug
onsd 30 sept
onsd 28 okt
onsd 25 nov
onsd 16 dec

torsd 27 aug
torsd 1 okt
torsd 29 okt
torsd 26 nov
torsd 17 dec

Beskrivning av ärendet

Förslag på sammanträdesdagar under 2009 för kulturnämndens presidium och
kulturnämnden samt tidpunkt för pressinformation har tagits fram.

Justerare
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§ 90
Bidragsansökan från Hässleholms Teaterförening
Beslut

Kulturnämnden beslutar att från konto 488 kulturföreningar utbetala 60 000 kr
till Hässleholms Teaterförening.
Beskrivning av ärendet

Kulturnämnden beslutade 2008-01-24, diarienr 2007.151 att i riktat bidrag reservera 60 000 kr till subventionerade entréavgifter för gymnasieelever som
besöker Hässleholms Teaterförenings föreställningar.
Det beslutades att bidraget betalas ut efter inlämnad redovisning med uppgifter
och vilka elever och klasser som tagit del av subvention, fördelning i kronor
samt en utvärdering av genomförande och utfall. Hässleholms Teaterförening
har själv haft att styra över hur bidragen fördelas, men måste med uppgifter om
vilka skolklasser och föreställning samt rabatterade biljettpriser, redovisa användandet.
Övriga upplysningar

En omfattande redovisning har lämnats in. Det kan sammanfattningsvis konstateras att föreningens styrelse har lagt ett stort arbete på att administrera, informera och hantera kontakter med skolorna.
Inför verksamhetsåret 2009 kommer dessa riktade medel för gymnasieskolan
att fördelas i en modell som innebär ett för föreningen väsentligt mindre arbetsamt och tidskrävande arbetssätt.
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§ 91
Rapporter

1. Kulturchefen redogör för delegationsbeslut avseende personal och ekonomi
13 november – 10 december 2008. Dnr 2008.178
2. Barnkultursekreterare Camilla Persson rapporterar från seminariet Livsviktigt.
3. Barnkultursekreterare Camilla Persson rapporterar om projektet Skapande
skola.
4. Kulturchef Torbjörn Nilsson och Kulturutvecklare Josefine Bellan rapporterar från Gruppen för offentlig konst.
.
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROOLL
106 (106)
anträdesdatum

2008-12-17

Diarienummer

2008.124

§ 92
Yttrande över ansökan om kommunalt stöd till uppsättning
av musikalen Cabaret.
Beslut

Kulturnämnden godkänner yttrandet och skickar det vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beskrivning av ärendet
Good Show production har till kulturnämnd och kommunstyrelse inlämnat ansökan om stöd till uppsättning av musikalen Cabaret hösten 2009.

Justerare

Utdragsbestyrkande

