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Dnr 2007.44

Ekonomisk rapport januari-februari 2007
Au 070314, § 19

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna ekonomisk rapport januari – februari 2007.
______

Kn 070328, § 39

Kulturnämnden beslutar
att godkänna ekonomisk rapport januari – februari 2007.
______
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Kn § 40
Kn au § 21
Attest och firmatecknare från och med 070420
Au 070314, § 21

Föreligger förslag att ersätta tillförordnad förvaltningschef med Torbjörn
Nilsson som beslutsattestant och firmatecknare från och med 20 april
2007.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna förvaltningschef Torbjörn Nilsson som beslutsattestant och
firmatecknare för kulturförvaltningen från och med 20 april 2007.
______

Kn 070328, § 40

Kulturnämnden beslutar
att godkänna förvaltningschef Torbjörn Nilsson som beslutsattestant och
firmatecknare för kulturförvaltningen från och med 20 april 2007.
______
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Kn § 41
Kn au § 27
Kulturutveckling Dansföreställning - Projekt Inaff
Au 070314, § 27

I syfte att fortsätta med att etablera en danspublik och fastare förankra
den moderna dansens ställning i kommunen har kulturförvaltningen ansökt
om 78 000 kr i arrangörsstöd från Statens Kulturråd för dansprojektet
Inaff.
Projektet Inaff genomförs med sju skolföreställningar direkt riktade till
samtliga elever i årskurs 8 i hela kommunen, totalt ca 700 elever och
lärare.
Projektets totala kostnad uppgår till 218 000 kr med förslag att
kulturnämnden står för 60 000 kr, barn- och utbildningsnämnden 30 000
kr, Region Skåne 45 000 kr, publikintäkter 5 000 kr samt sökt bidrag
78 000 kr.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
att överföra 60 000 kr från verksamhet 4603, kulturutveckling, till
verksamhet 46321, programverksamhet, för projektet Inaff under
förutsättning att sökt bidrag erhålls.
______

Kn 070328, § 41

Kulturnämnden beslutar
att överföra 60 000 kr från verksamhet 4603, kulturutveckling, till
verksamhet 46321, programverksamhet, för projektet Inaff under
förutsättning att sökt bidrag erhålls.
______
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Kn § 42
Kn au § 28
Kulturutveckling Malmö Opera
Au 070314, § 28

Ett erbjudande har erhållits från Malmö Musikteater om att arrangera en
operaföreställning med två solister och orkester med 18 musiker från
Operaorkestern. Erbjudandet är ett första steg i Malmö Operans turnerande
uppdrag och om kulturnämnden vill vara aktuell även i fortsättningen
måste förmodligen kulturnämnden tackar ja till detta erbjudande.
Föreställningen heter Historien om en soldat och är en del av Stravinskiljs
opera med samma namn. Programmet i övrigt innehåller valda delar av
operaarior, visor av bland annat Taube och Olle Adolphson.
Kostnaden för produktionen uppgår till 30 000 kr och kostnader för lokal,
teknik, flygelstämning och annonser är beräknade till cirka 15 000 kr.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
att överföra 30 000 kr från verksamhet 4603, kulturutveckling till
verksamhet 46321, programverksamhet för en operaföreställning
tillsammans med Malmö Opera.
______

Kn 070328, § 42

Kulturnämnden beslutar
att överföra 30 000 kr från verksamhet 4603, kulturutveckling till
verksamhet 46321, programverksamhet för en operaföreställning
tillsammans med Malmö Opera.
______
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Dnr 2007.45

Bibliotekens öppettider under våren och sommaren 2007
Au 070314, § 24

Förslag har tagits fram för öppettider under våren och sommaren 2007 för
huvudbiblioteket, bokbussen och filialerna.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna förslag på öppettider under våren och sommaren 2007 för
huvudbiblioteket, bokbussen och filialerna.
______

Kn 070328, § 43

Kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag på öppettider under våren och sommaren 2007 för
huvudbiblioteket, bokbussen och filialerna.
Peter Hallbrink (v) vill ha antecknat i protokollet att han motsätter sig
beslutet att huvudbiblioteket håller stängt på lördagar under
semesterperioden.
______
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Dnr 2007.35

Bidragsansökan från Västra Göinge Hembygdsförening
Au 070314, § 25

Västra Göinge hembygdsförening ansöker om medel för att tillgängliggöra
ovanvåningen på kaffestugan i Hembygdsparken genom ombyggnad av
trappan. Kostnaden för ombyggnaden beräknas till 58 750 kr.
Årsbidrag till hembygdsföreningarna för verksamhet år 2007 samt
investeringsbidrag för eftersatt underhåll av byggnader är redan utdelade
efter beslut i kulturnämnden 24 januari 2007 till Bjärnums
Fornminnesförening samt Västra Göinge hembygdsförening. Några andra
medel tillägnade hembygdsföreningarna i kommunen saknas.
Föreningen uppmanas att se över det totala behovet av
handikappanpassning i de byggnader som tar emot besökare i
hembygdsparken med en lista på de åtgärder som behöver göras för att
kaffestuga, utställningar, museum med mera kan besökas av bland annat
rullstolsburna.
En ansökan kan skickas till Boverket som beviljar bidrag till allmänna
samlingslokaler. Bidrag från Boverket kan sökas för nybyggnad,
ombyggnad, standardhöjande reparationer, handikappanpassning m.m.
Bidraget styrs av den statliga förordningen (1996:1593) om bidrag till
allmänna samlingslokaler. Ansökan om bidrag lämnas till Boverket som
också fattar beslut om bidrag. Sista ansökningsdag för nästa års bidrag är
den 31 december 2007. Se mer information på www.boverket.se.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
att avslå Västra Göinge hembygdsförenings ansökan.
______

Kn 070328, § 44

Kulturnämnden beslutar
att avslå Västra Göinge hembygdsförenings ansökan.
______
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Dnr 2007.38

Bidragsansökan från Per Gustavsson
Au 070314, § 26

Berättaren och kulturarbetaren Per Gustavsson ansöker om
verksamhetsbidrag á 10 000 kr för att kunna erbjuda skräddarsydda
berättarföreställningar till främst barn och ungdom i kommun och region.
Ett kommunalt verksamhetsbidrag skulle även innebära möjlighet för
arrangerande skolor att söka regionala subventioner för Per Gustavssons
föreställningar.
Det årliga verksamhetsbidragen till kulturföreningar i Hässleholms kommun
för år 2007 är redan utdelade efter beslut i kulturnämnden 2007-01-24.
Kommunala bidrag till privatpersoner eller företag kan inte hanteras av
kulturförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
att avslå Per Gustavssons ansökan.
______

Kn 070328, § 45

Kulturnämnden beslutar
att avslå Per Gustavssons ansökan.
______
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Kn § 46
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-14
Kn 070328, § 46

Kulturnämnden beslutar
att lägga arbetsutskottets protokoll 2007-03-14 med godkännande till
handlingarna.
______

HÄSSLEHOLMS KOMMUN
Kulturnämnden

2007-03-28
Kn § 47

50

Dnr 2007.50

Redovisning av delegationsbeslut
Kn 070328, § 47

Redovisning av delegationsbeslut av personalärenden 070226-070302,
ekonomi februari 2007 samt bidragsansökningar 5-12 mars 2007.
______
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Kn § 48
Redovisning av delegationsbeslut
Kn 070328, § 48

1. Josefine Bellan informerar om ändrade regler för bidrag till SISU och
tidningsartikel ur Kristianstadsbladet i ämnet.

2. Åke Sundkvist informerar om läget för en framtida lastzon vid 2:a
Avenyen.
______

