HÄSSLEHOLMS KOMMUN
Kulturnämnden

2007-01-24

2

Kn § 1
Val av ledamöter och ersättare i Kulturnämndens au
Kn 070124, § 1

Kulturnämnden beslutar
att välja Åke Sundkvist (m) till ordförande i kulturnämndens arbetsutskott
och som dennes ersättare välja Margreth Segerstein (m)
att välja Ann-Kristin Johnsson (c) till 1:e v ordförande i kulturnämndens
arbetsutskott
att välja Helena Malje (s) till 2:e v ordförande i kulturnämndens
arbetsutskott och som dennes ersättare välja Gun-Viol Backlund (s).
______
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Dnr 2007.8

Sammanträdesdagar
Kn 070124, § 2

Förslag på sammanträdesdagar under 2007 för kulturnämnden och
kulturnämndens arbetsutskott samt tidpunkt för pressinformation har tagits
fram.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna 2007 års sammanträdesdagar för kulturnämnden och
kulturnämndens arbetsutskott samt tidpunkt för pressinformation enligt
nedan.
Arbetsutskottet
Kl 15.00

Kulturnämnden
kl 16.00

Pressinformation
kl 10.00

Tisd 16 jan
Onsd 14 feb
Onsd 14 mar
Onsd 11 apr
Onsd 16 maj
Onsd 13 jun
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20 dec

15 aug
12 sep
17 okt
14 nov
5 dec
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Kn § 3
Utbildning för nya Kulturnämnden
Kn 070124, § 3

Den nya mandatperioden för 2007-2010 har inneburit nya ledamöter och
ersättare i kulturnämnden, varför en utbildningsdag föreslås för att få
kännedom om kulturnämndens olika verksamheter till lördagen den 17
februari kl 09.00 – 12.30. Vidare föreslås att tf kulturchef,
kultursekreterarna samt intendenten på Hovdala slott medverkar. Inga
arvoden till nämndens ledamöter kommer att utgå för denna dag. Mötet
avslutas med lunch.
Kulturnämnden beslutar
att anordna en utbildningsdag lördagen den 17 februari för nya
kulturnämnden
att tf kulturchef, kultursekreterarna och intendenten på Hovdala slott
medverkar
att inga arvode utbetalas till nämndens ledamöter för denna dag.
______
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Dnr 2007.9

Arbetsordning 2007-2010
Kn 070124, § 4

Förslag till arbetsordning för kulturnämnden 2007-2010 har tagits fram.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna arbetsordning för kulturnämnden 2007-2010.
______
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Dnr 2007.10

Delegationsregler 2007-2010
Kn 070124, § 5

Förslag till delegationsregler för kulturnämnden 2007-2010 har tagits fram.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna delegationsregler för kulturnämnden 2007-2010.
______
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Dnr 2007.3

Förteckning över beslutsattestanter
Kn 070124, § 6

Förslag till beslutsattestantförteckning 2007 har tagits fram.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna beslutsattestantförteckning 2007.
______
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Dnr 2007.16

Preliminär redovisning jan-dec 2006
Kn 070124, § 7

Tf kulturchef, Inger Frigell, redogör för den preliminära redovisningen för
jan-dec 2006.
Kulturnämnden beslutar
att delegera beslutet vidare till kulturnämndens arbetsutskott 2 feb 2007
då redovisningen för 2006 är klar.
______
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Kn § 8
Verksamhetsberättelse 2006
Kn 070124, § 8

Tf kulturchef, Inger Frigell, meddelar att verksamhetsberättelsen för 2006
ännu inte är klar pga att vissa statistikuppgifter inväntas.
Kulturnämnden beslutar
att delegera beslutet vidare till kulturnämndens arbetsutskott 2 feb 2007
då verksamhetsberättelsen för 2006 är klar.
______
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Kn § 9
Avvikelseanalys drift 2006
Kn 070124, § 9

Tf kulturchef, Inger Frigell, redovisar för avvikelseanalys drift 2006 och
informerar om förklaring till överskott avseende kulturutveckling och
erhållet bidrag för valet 2006.
Kulturnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen anhålla om att få överföra överskott 2006 till
2007 - 55 000 kr för kulturutveckling, verksamhet 46003, samt 42 900 kr
för erhållet bidrag för valet 2006 där avsedd utbildning tillsammans med
kommunledningskontoret inte kunde genomföras under 2006 samt
att i övrigt delegera beslutet vidare till kulturnämndens arbetsutskott 2 feb
2007 då avvikelseanalys drift 2006 är klar.
______
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Kn § 10
Avvikelseanalys investeringar 2006
Kn 070124, § 10

Tf kulturchef, Inger Frigell, redovisar för avvikelseanalys investeringar 2006
och informerar om anledningen till att investeringsbudgeten visar
överskott.
Kulturnämnden beslutar
att delegera beslutet vidare till kulturnämndens arbetsutskott 2 feb 2007
då avvikelseanalys investeringar 2006 är klart.
______
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Dnr 2007.11

Budget drift 2007
Kn 070124, § 11

Tf kulturchef, Inger Frigell, redovisar för driftbudget 2007.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna föreslag till kulturnämndens driftbudget 2007 med
korrigering – Hovdala slott intäkter 1 407,8 tkr och kostnader 6 022,9 tkr.
______
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Dnr 2007.12

Budget investeringar 2007
Kn 070124, § 12

Tf kulturchef, Inger Frigell, redovisar för investeringsbudget 2007.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna föreslag till kulturnämndens investeringsbudget 2007.
______
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Dnr 2007.13

Förslag fördelning av kulturutvecklingsmedel
Kn 070124, § 13

Kultursekreterare, Josefine Bellan, har lämnat förslag till fördelning av en
del av kulturutvecklingsmedel för 2007. Genom att fördela pengarna redan
vid årets början, kan de olika verksamheterna bättre utnyttja och i god tid
planera för de ekonomiska medlen i sin helhet.
Kulturnämnden beslutar
att tilldela verksamhet 46501, Ung kultur, 50 000 kr i
kulturutvecklingsbidrag för ung kultur-pott år 2007
att tilldela verksamhet 46511, Skolprogram, 18 000 kr i
kulturutvecklingsbidrag för operaverkstan år 2007
att tilldela verksamhet 46321, Programverksamhet/Allmänkultur, 20 000 kr
i kulturutvecklingsbidrag för teaterföreställning på engelska och 26 000 kr i
kulturutvecklingsbidrag för aktiviteter kring Evangelium år 2007
att tilldela verksamhet 46323, Utställningshall, 55 000 kr i
kulturutvecklingsbidrag för utställningen Evangelium år 2007
att reservera 156 000 kr för senare beslut
att ge ordföranden i uppdrag att undersöka möjligheten att hantera
kulturutvecklingsmedel, verksamhet 46030, som ett flerårigt projekt med
garanti att ett eventuellt överskott förs över till nästkommande år.
______
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Dnr 2007.14

Boken om Hovdala slott
Kn 070124, § 14

Det finns i dagsläget ingen samlad dokumentation om Hovdala slott varför
en sådan är efterlängtad av dess besökare.
Boken om Hovdala slott finns nu som ett synopsis, utarbetad av ett
framstående team med flera namnkunniga kulturpersoner. Samarbete med
Hovdala slotts personal för text och fakta kommer att ske och så även med
Christer Ehrenborg, familjens talesman.
Boken produceras i 5 000 exemplar.
Kulturnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen anhålla om 890 000 kr för inköp av produktion av
boken om Hovdala slott.
______
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Dnr 2007.15

Intern kontroll andra halvåret 2006
Kn 070124, § 15

Tf kulturchef redogör för intern kontroll andra halvåret 2006. Den interna
kontrollen har gällt åtta områden och vissa förbättringar har gjorts.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna intern kontroll andra halvåret och därefter överlämna den till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
______
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Dnr 2007.5

Uppföljning av kommunens övergripande mål 2006
Kn 070124, § 16

Tf kulturchef redogör för uppföljningen av Hässleholms kommuns
övergripande mål 2006, kulturförvaltningen.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av Hässleholms kommuns övergripande mål
2006, kulturförvaltningen och därefter överlämna materialet till
kommunledningskontoret.
______
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Dnr 2006.208

Verksamhetsbidrag Kulturföreningar 2007
Kn 070124, § 17

21 kulturföreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för 2007. Bland de
sökande finns två nya kulturföreningar, Hässleholms Kammarblåsare och
Kulturföreningen Lådan.
Kulturnämnden beslutar
att ur verksamhet 488, Kulturföreningar, tilldela kulturföreningarna
996 000 kr i verksamhetsbidrag för 2007 enligt fördelningsförslag med
utbetalning i januari 2007.
______

HÄSSLEHOLMS KOMMUN

Kulturnämnden

2007-01-24
Kn § 18

19

Dnr 2006.210

Verksamhetsbidrag Kulturföreningen Markan 2007
Kn 070124, § 18

Kulturföreningen Markan har inkommit med en ansökan om
verksamhetsbidrag för 2007.
Kulturnämnden beslutar
att ur verksamhet 4881, Markanföreningen, tilldela kulturföreningen
Markan 1 578 000 kr i verksamhetsbidrag för 2007
att utbetala halva beloppet, 789 000 kr, i januari 2007 och att resterande
belopp tilldelas kulturföreningen Markan efter inlämnad årsredovisning med
tillhörande årsmöteshandlingar.
______
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Dnr 2006.209

Verksamhetsbidrag Hembygdsföreningar mfl 2007
Kn 070124, § 19

Sammanlagt 15 föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för 2007.
Bland de sökande finns en ej tidigare registrerad förening, Tyringe
Näringslivsmuseum.
Kulturnämnden beslutar
att ur verksamhet 489, Hembygdsföreningar tilldela totalt 692 000 kr i
verksamhetsbidrag för 2007 enligt fördelningsförslag med utbetalning i
januari 2007
att ur verksamhet 489, Hembygdsföreningar, tilldela Bjärnums
Fornminnesförening 140 000 kr till omläggning av ett nytt vasstak
att ur verksamhet 489, Hembygdsföreningar, tilldela Västra Göinge
Hembygdsförening 110 000 kr till reparationer av delar av tak på
Vannarödsstugan och Hovdalatorpet samt inköp av värmepump till Sörby
Prästgård.
______
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Dnr 2006.236

Bidragsansökan från Hässleholms Jazzklubb
Au 061115, § 166

Efter uppmaning till kommunens olika kulturföreningar att ansöka om
kvarvarande 100 000 kr på verksamhet 488, kulturföreningar, har
Hässleholms Jazzklubb ansökt om 21 000 kr för Ung jazz festival i mars
2007 och 11 000 kr för Janne Erson Big Band och Hayate Kafé den 23
februari 2007.
Den kulturförening som har en verksamhet som är påbörjad under 2006
eller ligger i direkt anslutning till årsskiftet föreslås prioriteras.
Arbetsutskottet föreslår därför Kulturnämnden besluta
att ansökan från Hässleholms Jazzklubb tas upp och beslutas av
kulturnämnden i januari 2007.
______

Kn 061129, § 142

Kulturnämnden beslutar
i enlighet med Arbetsutskottets förslag.
______

Kn 070124, § 20

Kulturnämnden beslutar
att ur verksamhet 483, Projektbidrag Kulturföreningar, tilldela Hässleholms
Jazzklubb 15 000 kr i bidrag för genomförande av Ung Jazzfestival den 17
mars förutsatt att arrangemanget genomförs i enlighet med beskrivning i
ansökan. Vid all marknadsföring skall det framgå att arrangemanget
genomförs med stöd av Kultur Hässleholm. Redovisning skall inlämnas
efter genomfört arrangemang.
att avslå Hässleholms Jazzklubbs ansökan om bidrag till jazzkonsert den 23
februari.
______
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2006.238

Bidragsansökan från Hässleholms Jazzklubb
Au 061115, § 167

Efter uppmaning till kommunens olika kulturföreningar att ansöka om
kvarvarande 100 000 kr på verksamhet 488, kulturföreningar, har
Hässleholms Jazzklubb tillsammans med Hässleholms Stadsmusikkår
ansökt om 50 000 kr för en gemensam jazzkonsert hösten 2007.
Den kulturförening som har en verksamhet som är påbörjad under 2006
eller ligger i direkt anslutning till årsskiftet föreslås prioriteras.
Arbetsutskottet föreslår därför Kulturnämnden besluta
att ansökan från Hässleholms Jazzklubb tillsammans med Hässleholms
Stadsmusikkår tas upp och beslutas av kulturnämnden i januari 2007.
______

Kn 061129, § 143

Kulturnämnden beslutar
i enlighet med Arbetsutskottets förslag.
______

Kn 070124, § 21

Kulturnämnden beslutar
att ur verksamhet 483, Projektbidrag Kulturföreningar, tilldela Hässleholms
Stadsmusikkår 30 000 kr i bidrag för genomförande av en jubileumskonsert
i kulturhuset under hösten 2007 förutsatt att arrangemanget genomförs i
enlighet med beskrivning i ansökan. Vid all marknadsföring skall det
framgå att arrangemanget genomförs med stöd av Kultur Hässleholm.
Redovisning skall inlämnas efter genomfört arrangemang.
att avslå Hässleholms Jazzklubbs ansökan om projektbidrag.
______
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Dnr 2006.239

Bidragsansökan från Hässleholms Teaterförening
Au 061115, § 168

Efter uppmaning till kommunens olika kulturföreningar att ansöka om
kvarvarande 100 000 kr på verksamhet 488, kulturföreningar, har
Hässleholms Teaterförening ansökt om 40 000 kr för att erbjuda teater för
rörelsehindrade under första kvartalet 2007.
Den kulturförening som har en verksamhet som är påbörjad under 2006
eller ligger i direkt anslutning till årsskiftet föreslås prioriteras.
Arbetsutskottet föreslår därför Kulturnämnden besluta
att ansökan från Hässleholms Teaterförening tas upp och beslutas av
kulturnämnden i januari 2007.
______

Kn 061129, § 144

Kulturnämnden beslutar
i enlighet med Arbetsutskottets förslag.
______

Kn 070124, § 22

Hässleholms Teaterförening har i en skrivelse inkommen till
kulturförvaltningen den 14 december 2006 dragit tillbaka sin
bidragsansökan om 40 000 kr för att erbjuda teater för rörelsehindrade
under första kvartalet 2007, bl a motiverat med att föreningen under våren
redan har ett omfattande teaterprogram att genomföra.
Kulturnämnden beslutar
att ärende därmed kan förklaras avslutat.
______
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Dnr 2006.240

Bidragsansökan från Hässleholms Konstförening
Au 061115, § 169

Efter uppmaning till kommunens olika kulturföreningar att ansöka om
kvarvarande 100 000 kr på verksamhet 488, kulturföreningar, har
Hässleholms Konstförening ansökt om 8 500 kr för ”Pröva på café”, en ny
form av sammankomst för att nå fler konstintresserade i Hässleholm med
omnejd under 2007.
Den kulturförening som har en verksamhet som är påbörjad under 2006
eller ligger i direkt anslutning till årsskiftet föreslås prioriteras.
Arbetsutskottet föreslår därför Kulturnämnden besluta
att ansökan från Hässleholms Konstförening tas upp och beslutas av
kulturnämnden i januari 2007.
______

Kn 061129, § 145

Kulturnämnden beslutar
i enlighet med Arbetsutskottets förslag.
______

Kn 070124, § 23

Kulturnämnden beslutar
att ur verksamhet 483, Projektbidrag Kulturföreningar, tilldela Hässleholms
Konstförening 5 000 kr i projektbidrag för genomförande av fyra prova-på
kvällar förutsatt att arrangemanget genomförs i enlighet med beskrivning i
ansökan. Vid all marknadsföring skall det framgå att arrangemanget
genomförs med stöd av Kultur Hässleholm. Redovisning skall inlämnas
efter genomfört arrangemang.
______
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Dnr 2006.242

Bidragsansökan från Musikgruppen MAK
Au 061115, § 170

Efter uppmaning till kommunens olika kulturföreningar att ansöka om
kvarvarande 100 000 kr på verksamhet 488, kulturföreningar, har
Musikgruppen MAK ansökt om 14 000 kr för att fira föreningens 10-års
jubileum med ett kulturarrangemang i Kulturhuset tillsammans med
föreningar, musiker, studieförbund och gäster som samarbetat med MAK
under dessa år.
Den kulturförening som har en verksamhet som är påbörjad under 2006
eller ligger i direkt anslutning till årsskiftet föreslås prioriteras.
Arbetsutskottet föreslår därför Kulturnämnden besluta
att ansökan från Musikgruppen MAK tas upp och beslutas av
kulturnämnden i januari 2007.
______

Kn 061129, § 146

Kulturnämnden beslutar
i enlighet med Arbetsutskottets förslag.
______

Kn 070124, § 24

Kulturnämnden beslutar
att ur verksamhet 483, Projektbidrag Kulturföreningar, tilldela
kulturföreningen MAK 10 000 kr i jubileumsbidrag för genomförande av
jubileumskonsert förutsatt att arrangemanget genomförs i enlighet med
beskrivning i ansökan. Vid all marknadsföring skall det framgå att
arrangemanget genomförs med stöd av Kultur Hässleholm. Redovisning
skall inlämnas efter genomfört arrangemang.
______
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Kulturnämndens presidium 2007-01-16

Kn 070124, § 25

Kulturnämnden beslutar
att lägga protokoll från Kulturnämndens presidium 2007-01-16 med
godkännande till handlingarna.
______
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Kn § 26
Rapporter
Kn 070124, § 26

1. Tf kulturchef, Inger Frigell, informerar ur ett protkollsutdrag Ks au §
378/2006 angående kulturnämnden och förändrad IT-organisation, vilket
innebär att IT-teknikern på kulturförvaltningen får lov att vara kvar under
kulturförvaltningen och att kompensation för utökade kostnader pga ITorganisationen ska beaktas i budget 2008.
2. Helena Malje meddelar att Jan Nilsson och hon varit med vid Göran
Nilssons jordfästning som representant för kulturnämnden.
______

