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Plats och tid

Hovdala slott 2011-05-24 kl 16.00-17.45

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) ersätts av Jonny Dolkov (SD)
Ulf Sjöström (FP)
Marie Svensson (S)
Anders Forsare (MP) ersätts av Agnes Somogyi (KD)

Övriga närvarande

Gösta Svensson (S)
Per-Gunnar Andersson (FV)

Tjänstemän

Lars Härstedt Salmonson
Kristina Hedberg
Linnea Liliekvist

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Justerade paragrafer

Ulf Sjöström (FP)
Kulturkontoret,
§§ 48 - 58

tis 31 maj kl 1330

Ordförande

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

……………………………………………………………………………………….
Ulf Sjöström (FP)
Sekreterare

…………………………………………………………………………………………..
Lars Härstedt Salmonson
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ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Hässleholms kommun, Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2011 – 05 - 24

Datum då anslaget
sätts upp

2011 – 06 - 01

Datum då anslaget
tas ned

2011 – 07 - 01

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkansliet, Hässleholm kulturhus

Underskrift

……………………………………………………………………….
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§ 48

Ekonomisk rapport januari – mars 2011
Dnr: 2011.66

Beslut
Kulturnämnden godkänner den ekonomiska rapporten januari – mars 2011.

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för den ekonomiska rapporten januari – mars 2011.
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§ 49

Ekonomisk rapport januari-april 2011
Dnr 2011.79

Beslut
Kulturnämnden godkänner den ekonomiska rapporten januari – april.

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för den ekonomiska rapporten januari – april 2011.
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§ 50

Budgetuppföljning mars 2011
Dnr 2011.82

Beslut
Kulturnämnden godkänner budgetuppföljning mars 2011

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för budgetuppföljning mars 2011.
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§ 51

Budgetuppföljning april 2011
Dnr 2011.80

Beslut
Kulturnämnden godkänner budgetuppföljning april 2011

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för budgetuppföljning april 2011.

.
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§ 52

Presentation av vik barn- och ungdomsutvecklare, Linnea Liliekvist
Information

Linnea Liliekvist presenterade sig för nämnden

Övriga upplysningar
Linnea Liljekvist ska vikariera som barn- och ungdomsutvecklare
2011-05-16 – 2012-05-13
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§ 53

Hovdala slott
Information
Kulturchefen informerade om att Kulturchefen inträder som slottsansvarig till
2011-06-28 under ordinarie slottschefs tjänstledighet.
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§ 54

Verksamhetsbidrag studieförbund 2011
Dnr: 2011.87

Beslut
Kulturnämnden beslutar om fördelning av verksamhetsbidrag till studieförbunden för 2011 enligt budget verksamhet 48400: 2 258 400 kr

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för fördelningen av verksamhetsbidrag för 2011.
Studieförbund med verksamhet i Hässleholms kommun har inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag. Nio ansökningar har kommit in från ABF Nordskåne, Bilda, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet, Vuxenskolan Hässleholm,
Vuxenskolan Tyringe, NBV Skåne, Medborgarskolan samt Sensus.
I ansökningarna har studieförbunden redovisat sin lokala verksamhet och dess
ekonomiska utfall för 2010 samt formulerat mål och budget för verksamheten
för år 2011.
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§ 55

Projektbidrag Sensus studieförbund
Dnr: 2011.74

Beslut
Kulturnämnden beslutar att ge bibliotekschef Kristina Hedberg i uppdrag be
Sensus att komplettera ansökan för att förtydliga vad projektbidraget ska användas till. Presidiet den 8 juni ska informeras om den nya ansökan och om ansökan faller inom de regler som Kulturnämnden har för projektbidrag studieförbund så beviljas ansökan.

Beskrivning av ärendet
För att klara internetuppkoppling vid genomförande av projektet ”Mobila studiecirklar” i Hässleholms kommun söker Sensus studieförbund 20 000 kr.
Sensus studieförbund har ansökt om medel från . SE och Internetfonden för att
driva projektet ”Mobila studiecirklar” i Hässleholms kommun. Studiecirklarna
ska genomföras på biblioteken men för att kunna genomföra projektet behövs
uppkoppling mot Internet men eftersom filialbiblioteken saknar trådlöst nät behövs mobilt bredband till studiecirklarna.

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 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.
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§ 56

Yttrande över regional kulturplan 2012
Dnr: 2011.73

Beslut
Kulturnämnden beslutar ge Kulturchef i uppdrag att till kallelsen i augustimötet
för nämnden ge kulturförvaltningens syn på Regionens Kulturplan 2012. Kulturnämnden avger ett yttrande till Region Skåne senast den 31 augusti 2011.

Beskrivning av ärendet
Region Skånes kulturnämnd beslutade den 28 januari 2011 att delta i den s.k.
kultursamverkansmodellen. Det innebär att Region Skåne fördelar statsbidrag
för regional kulturverksamhet baserat på en regional kulturplan som är framtagen i samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet.
Kulturplanen är treårig men ska revideras årligen. Detta sker i flera steg. Region Skåne ber därför kommunernas kulturnämnder eller motsvarande att yttra
sig om de egna prioriteringarna och önskvärda förändringar i den regionala kulturplanen inför 2012. Även Länsstyrelsen i Skåne län och Kommunförbundet
Skåne är välkomna med yttrande.
Yttrandena kommer att utgöra underlag i revideringen av den regionala kulturplanen och beslut om en kulturplan för 2012-2015 kommer att fattas av Region
Skånes kulturnämnd den 27 oktober 2011.
Region Skåne ber särskilt om synpunkter på följande områden:
- Vilka utvecklingsområden i den regionala kulturplanen prioriterar ni under
2012?
- Vad anser ni borde revideras i den regionala kulturplanen?
- Tankar kring samverkansformerna?
Yttranden ska vara inkomna senast den 31 augusti.
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§ 57

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Kulturnämnden godkänner kulturchefens redovisning av
delegationsbeslut 2011-03-17—04-13 samt 2011-04-14—05-10.
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§ 58

Övriga frågor
Skapande skola, läsåret 2011-2012. Dnr. 2011.83
Hässleholms kommun har av Statens kulturråd beviljats ett bidrag på 800 000
kronor till Skapande skola läsåret 2011/2012. Insatserna kommer att omfatta
årskurs 1-9. Bidraget skall användas till externa professionella kulturpedagoger
och/eller kulturaktörer som har skapande verksamhet tillsammans med eleverna. Lärare och elever bestämmer själva hur projektet utformas inom dessa ramar. Elevernas delaktighet skall sättas i centrum.
Kulturpris och Kulturstipendium 2011. Dnr. 2011.85
Årets kulturpristagare och kulturstipendiat utses vid kulturnämndens sammanträde den 28 september. Firandet av dessa pristagare samt övriga pristagare i
Hässleholm 2011 görs vid Hässleholms Galakväll den 11 november 2011.
Fjärilssamling. Dnr. 2011.84
År 1997 donerade fru Etty Klementsson en större fjärilssamling med skåp till
Hässleholms bibliotek (Kn au § 141/1997). Skåpet har sedan 2001 förvarats på
Hässleholms Tekniska skola, där har samlingen vårdats av en lärare som nu ska
gå i pension och skolan kan inte längre ta hand om samlingen.
Göingebygdens Biologiska förening undrar vad biblioteket har för avsikt med
samlingen och skåpet i framtiden.
Det behövs kvalificerad kompetens att sköta fjärilssamlingen och vi har ingen
personal med den kunskapen.
Kulturnämnden beslutar att fjärilssamlingen och skåpet skänks till Göingebygdens Biologiska förening om de är villiga att ta emot den och förvara den i sina
lokaler.
Bjärnums museum
Jonny Dolkov (SD) tog upp Bjärnums museum som skänktes till Bjärnum municipal innan 1974 och till kommunen 1974. Parkförvaltningen äger marken
och Kulturförvaltningen äger c:a 2500 föremål. Det finns en stor potential med
museet men ekonomin gör det svårt att utveckla verksamheten. Jonny Dolkov
(SD) frågade vad Hässleholms kommun vill med museet.

