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Plats och tid

Hässleholm Kulturhus kl 15.00 – 18.00

Beslutande

Margreth Segerstein (M), ordförande
Ann-Kristin Johnsson (C), 1:e vice ordförande
Helena Malje (S), 2:e vice ordförande.
Samuel Bergh (M)
Björn Olsson (S)
Patrik Jönsson (SD) avviker § 34 Jonny Dolkov (SD) ersätter
Ulf Sjöström (FP)
Marie Svensson (S)
Anders Forsare (MP) förhinder ersätts av Agnes Somogyi (KD)

Övriga närvarande

Lisa Rosenkvist (C) förhinder
Gösta Svensson (S)
Márika Bernadt (M)
Agneta Söderberg (S)
Jonny Dolkov (SD)
Per-Gunnar Andersson (FV)

Tjänstemän

Lars Härstedt Salmonson
Kristina Hedberg
Jens Olsson
Eva Åkesson
Chatarina Wilgotsson
Camilla Persson

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Justerade paragrafer

Helena Malje (S)
Kulturkontoret, 1 mars 2011 kl 15.15
§§ 24 - 39

Ordförande

…………………………………………………………………………………………
Margreth Segerstein (M)
Justerare

……………………………………………………………………………………….
Helena Malje (S)
Sekreterare

…………………………………………………………………………………………..
Eva Åkesson
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ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Hässleholms kommun, Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2011 – 02 - 23

Datum då anslaget
sätts upp

2011 – 03 - 03

Datum då anslaget
tas ned

2011 – 04 - 07

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkansliet, Hässleholm kulturhus

Underskrift

……………………………………………………………………….
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§ 24

Budget drift 2011
Dnr: 2011.39

Beslut
Kulturnämnden godkänner budget drift 2011.
Patrik Jönsson (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Tf kulturchef redogör för budget drift 2011.
Protokollsanteckning till kulturnämndens driftbudget vid dagens sammanträde:
Trots majoritetens tillägg till driften innebär det besparingar inom kulturens
verksamheter och vi ser att även barn och ungdom kommer att drabbas.
Besparing som görs på Studieförbundens bidrag leder till mindre verksamhet
för övriga Kulturföreningar som ofta samarbetar med Studieförbunden och det
innebär färre aktiviteter i vårt kära kulturhus men även i våra övriga tätorter.
För att hålla kulturen vid liv för både gamla och unga fyller Studieförbund och
Kulturföreningar, en stor roll i vår kommun. Bidragen leder till att Studieförbund och Kulturföreningar kan ha verksamhet som Mötesplats Ljungdala
eller aktiviteter och föreläsningar för de med funktionsnedsättning, arbetslösa
och ungdomar, alltså för de mest sårbara i samhället.
Vi ser med stor oro på 2012 års budgetplan.
Socialdemokraterna
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§ 25

Budget investeringar 2011
Dnr 2011.40

Beslut
Kulturnämnden godkänner budget investeringar 2011.
Patrik Jönsson (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Tf kulturchef informerar om budget investeringar 2011.
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§ 26

Vikariat kulturutvecklare barn och unga
Dnr:2011.45

Information
Tf kulturchef informerar om att ett vikariat för kulturutvecklare barn och unga
är utlyst. Tillträde 2011-05-16.
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§ 27

Hovdala trädgårdsmästartjänst
visstidsanställning
Dnr:2011.34

Information
Slottsansvarig informerar om att en trädgårdsmästartjänst, visstidsanställning,
på Hovdala är utlyst. Tillträde 2011-04-01.

1AMMANTRÄDESPROOLL

2010-02-23 34 (46)

§ 28

Ung Kultur helårsrapport
Dnr 2011.05

Beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen av Ung Kultur helårsrapport.

Beskrivning av ärendet
Kulturutvecklare barn och unga redogör för programverksamheten för barn och
unga. Verksamheten Ung Kultur har en nettobudget på 593 500 kronor. Budgeten har minskat med 14 000 kronor under 2010 på grund av besparingar.
Under året uppgick intäkterna till totalt 169 698 kronor.
Under 2010 arrangerades totalt 110 evenemang för barn och unga. 11 av arrangemangen var offentliga och 99 var skolföreställningar för förskola, grundskola
och gymnasium. 24 av dessa visades utanför Hässleholm Kulturhus - på bibliotekets filialer. Totalt nådde verksamheten 9 867 besökare – 498 personer genom offentliga föreställningar och 9 369 personer genom skolföreställningar.
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§ 29

Programverksamheten rapport
vår och höst
Dnr: 2010.115

Beslut
Kulturnämnden godkänner rapport av programverksamheten vår och höst.

Beskrivning av ärendet
Programansvarig informerar om programverksamheten i Kulturhuset och sommarverksamheten på Hovdala slott.
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§ 30

Information Samsyn studieförbund
Kulturutvecklaren informerar om projekt ”delregional samverkan och utveckling studieförbund, interkommunal samverkan i Skåne Nordost”.

Beskrivning
Bidrag till delregional samverkan och utveckling studieförbund, interkommunal
samverkan Skåne Nordost har beviljats med 107 000 kronor. Kristianstad
kommun och Osby kommun avser med projektet att arbeta fram en samsyn
kring studieförbund och bidrag till studieförbund i samarbete med Hässleholms
kommun, Östra Göinge kommun, Bromölla kommun, Perstorps kommun och
Hörby kommun. Kommunerna i Skåne Nordost vill sträva efter att skapa gemensamma riktlinjer och system när det gäller fördelningen av studieförbundsbidrag kommunerna emellan för att underlätta administrationen och förbättra
möjligheterna för studieförbunden att verka i våra kommuner. Detta kommer att
ske i samråd med samtliga studieförbund. Behovet har tillkommit i samband
med förändrad bidragshantering på regional nivå och behovet att anpassa bidragssystemet till samhällsutvecklingen. Projektkontor kommer att vara i Osby.
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§ 31

Information filmutveckling
Skåne Nordost
Kulturutvecklaren informerar om projekt ”delregional samverkan och utveckling av film, interkommunal samverkan Skåne Nordost”.

Beskrivning
Kultur Skåne har beviljat 130 000 kronor för projektet ”delregional samverkan
och utveckling av film, interkommunal samverkan Skåne Nordost”.
Hässleholm och Osby kommun avser med projektet att gemensamt med övriga
5 kommuner i Skåne Nordost utföra en kartläggning av resurser inom digitala
medier, bilda nätverk och ta fram insatsförslag som stärker och utvecklar delregionen med film och andra digitala mediers hjälp, upprätta en handlingsplan
inom området Skåne Nordost samt finna fortsatta utvecklingsspår.
Projektkontoret är i Hässleholm.
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§ 32

Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2011
Dnr: 2010.124

Beslut
Kulturnämnden beslutar efter votering att i verksamhetsbidrag för år 2011
fördela 895 000 kronor till kommunens kulturföreningar. Av dessa reserveras
12 000 kronor till Hässleholms Teaterförening för subvention av entrébiljetter
för elever på kommunens gymnasieskolor som besöker föreningens arrangemang. Hässleholms Teaterförening styr över hur bidraget ska fördelas, men
måste redovisa användandet. Bidraget betalas ut efter inlämnad redovisning.
Kulturnämnden beslutar också att reservera 12 000 kronor för att undersöka
möjligheten till inrättande av en ”kulturpott” för unga som ett pilotprojekt.
Förvaltning får i uppdrag att se över gällande bidragsregler.

Beskrivning av ärendet
Förslag till beslut: att i verksamhetsbidrag för år 2011 tilldela kommunens kulturföreningar 895 000 kronor. Av dessa reservera 12 000 kronor till Hässleholms Teaterförening för subvention av entrébiljetter för elever på kommunens
gymnasieskolor som besöker föreningens arrangemang. Detta bidrag betalas ut
efter inlämnad redovisning. Samt att reservera 12 000 kronor för att undersöka
möjligheten till inrättande av en ”kulturpott” för unga som ett pilotprojekt. Förvaltning får i uppdrag att se över gällande bidragsregler.
Förslag från Ulf Sjöström (FP): Att avslå föreslaget bidrag till
Sara Arambula, Ars Divina och Per Gustavsson; totalt 3000 kronor och lägga
dessa till ”kulturpott för unga”.
Votering:
Kulturförvaltningens förslag:
Samuel Bergh (M), Agnes Somogyi (KD) Patrik Jönsson (SD),
Marie Svensson ( S), Björn Olsson (S), Helena Malje (S), Ann-Kristin
Johnsson (C), Margreth Segerstein (M) = 8 röster
Ulf Sjöströms ( FP) förslag:
Ulf Sjöström (FP) = 1
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§ 33

Verksamhetsbidrag hembygdsföreningar
2011
Dnr 2010.125

Beslut
Kulturnämnden beslutar att i verksamhetsbidrag för år 2011 tilldela kommunens hembygdsföreningar 684 000 kronor. Av dessa reserveras 77 800 kronor
till kostnader för upprättande av vård- och åtgärdsplan för föreningarnas och
kommunens bestånd av kulturminnesvärda byggnader samt till kostnader för
prioriterade renoveringsarbeten.

Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommun hembygdsföreningar uppvisar en livaktig, engagerad och
omfattande kulturverksamhet i kommunens ytterområden. Föreningarna är viktiga arrangörer och förmedlare - inte enbart av kulturhistoria - utan även av
allmänna kulturyttringar som författarbesk, musikkonserter, utställningar, föredrag m.m. Föreningarna uppfyller det av kulturnämnden prioriterade inriktningsmålet att utveckla kulturen i kommunens ytterområden. Dessutom genomför flera föreningar ett viktigt förmedlande arbete till lokala skolklasser med inriktning på barn- och unga. Även målet att utveckla amatörkulturen i kommunen är en viktig del av föreningarnas verksamhet.
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§ 34

Projektbidrag kulturföreningar
Dnr 2010.141, 2011.29, 2011.20

Beslut
Kulturnämnden beslutar att i projektbidrag till kultur- och hembygdsföreningar
fördela 80 000 kronor 2011och att fördela 50 000 kronor enligt förslag nedan.
Kvar att fördela under 2011 är 30 000 kronor. Förvaltningen avser att se över
reglerna för projektbidrag under 2011.

Beskrivning av ärendet
Kulturföreningen Lådan och Studieförbundet Vuxenskolan avser att sätta upp
två Björn- och Bennykonserter i Hässleholms Kulturhus lördagen den 12 mars.
Sökt belopp: 31 700 kronor. Beslut: 20 000 kronor.
Föreningen Norden Hässleholm har under 2010 fått en ny vänort i Danmark,
Slagelse Kommun. Från den 26 juni till den 9 juli 2011 kommer Föreningen
Norden att introducera Hässleholms Kommun i Slagelse Kommun.
Sökt belopp: 23 000 kronor. Beslut: 20 000 kronor.
Hästveda Revyförening ansöker om bidrag för genomförande av sex revyföreställningar i Hästveda 2011 dnr:2011.20. Revyn spelas under tre helger med
början den 18 mars. Alla medverkande arbetar ideellt.
Sökt belopp: 20 000 kronor. Beslut: 10 000 kronor

Övriga upplysningar
Efter genomförda arrangemang inkommer föreningen med en redovisning av
arrangemangets genomförande, kostnader, intäkter och utfall till Kultur Hässleholm.
Vid all marknadsföring skall det framgå att arrangemanget genomförs med stöd
av Kultur Hässleholm.
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§ 35

Projektbidrag studieförbund
Dnr: 2010.123, 2011.26, 2011.10, 2011.33

Beslut
Projektbidraget för studieförbunden 2011 är 112 000 kronor. Kulturnämnden
beslutar att i projektbidrag till studieförbunden fördela 60 600 kronor enligt
fördelning nedan. Beslut om resterande 51 400 kronor som finns kvar att fördela tas i kulturnämnden 2011-08-24. Förvaltningen avser att se över reglerna för
projektbidrag för studieförbunden under 2011.

Beskrivning av ärendet
Studiefrämjande söker 20 000 kronor i bidrag till ”Skånsk Naturfotofestival”
dnr: 2010.123 som arrangeras i Kulturhuset 18 -19 mars 2011. Projektets mål är
att göra Hässleholm till ett centrum för naturfotografer i hela Norden.
Sökt belopp: 20.000 kronor. Beslut: 20 000 kronor.
ABF Skåne Nordost söker 118 000 kronor i bidrag för det uppsökande projektet
”Kvinnor kan på Ljungdala” dnr: 2011.26. Projektets målsättning är bl.a. att
stimulera unga och vuxna invandrarkvinnor att bryta isolering genom nätverkskapande, att förbättra kunskapen om det svenska samhället och det svenska språket.
Sökt belopp: 118 000 kronor. Beslut: 12 000 kronor.
Studieförbundet Vuxenskolan söker 33 000 kronor i bidrag till ”Berättaraftnar
och föreläsningar tillsammans med biblioteket i Tyringe” dnr: 2011.10. Fyra
berättaraftnar är planerade att äga rum under våren 2011 och fyra till hösten
2011.
Sökt belopp: 33 000 tkr. Förslag till beslut: 16 500 kronor.
Folkuniversitetet Kristianstad söker 20 560 kr i projektbidrag till en föreläsningsserie som vänder sig till allmänheten, dnr:2011.33. Syftet är bl. a. att skapa ett strategiskt nätverk vad det gäller föreläsningar i bygden. Man samarbetar
med föreningen Norden i Hässleholm, Hässleholms bibliotek, Norra station och
Kristianstad högskola.
Sökt belopp: 20 560 kronor. Beslut: 16 500 kr.
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Övriga upplysningar
•
•
•

Regler projektbidrag studieförbund:
Projektbidrag kan endast sökas för evenemang som genomförs i Hässleholms
kommun.
Endast kostnader för gage, arvoden, externa hyror, transporter, resor, hotell och
material kan ersättas med upp till 50% av kostnaderna.
Bidrag beviljas ej för marknadsföring, egna kostnader, personal eller egna lokaler.

Utbetalning av bidragen sker efter inkommen redovisning från studieförbunden
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.
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§ 36

Entrén Kulturhuset
Dnr: 2011.30

Beslut
Kulturnämnden godkänner tf kulturchefs redovisning skrivelse angående entrén
i Kulturhuset

Beskrivning av ärendet
En skrivelse från allmänheten har inkommit gällande miljön i entréhallen Kulturhuset. Tf kulturchef informerar om att bänkarna tagits bort och att ett arbete
inletts för att hitta alternativa sittplatser. Polisen har kontaktats för att få till
stånd ökande befogenheter när det gäller vakthållningen i entréhallen.
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§ 37

Skrivelse från studieförbunden
Dnr: 2011.42

Beslut
Skrivelsen skickas vidare till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
En skrivelse från samliga studieförbund som verkar i Hässleholms kommun har
inkommit gällande 2011 års sänkning av de kommunala bidraget till studieförbunden med en konsekvensanalys.
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§ 38

Delegationsbeslut

Dnr 2011.36

Beslut
Kulturnämnden godkänner tf kulturchefs redovisning av
delegationsbeslut 2010-12-07- -31.
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§ 39

Delegationsbeslut

Dnr: 2011.137

Beslut
Kulturnämnden godkänner tf kulturchefs redovisning av
delegationsbeslut 2011-01-01- - 02-14.

