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Plats och tid

Sammanträdesrummet 2011-09-28 kl 16.00 –
18.00
Kulturhuset

Beslutande

Margreth Segerstein (M), ordförande
Ann-Kristin Johnsson (C), 1:e vice ordförande
Helena Malje (S), 2:e vice ordförande
Samuel Bergh (M)
Patrik Jönsson (SD)
Ulf Sjöström (FP)
Marie Svensson (S)
Anders Forsare (MP)
Gösta Svensson (S) ersättare för Björn Svensson (S)

Övriga närvarande

Agnes Somogyi (KD) anlände kl 1645
Márika Bernadt (M)
Agneta Söderberg (S)
Jonny Dolkov (SD)
Per-Gunnar Andersson (FV)

Tjänstemän

Lars Härstedt Salmonson
Kristina Hedberg
Helena Götesdotter

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Justerade paragrafer

Patrik Jönsson (SD)
Kulturkontoret
§§ 73 -- 89

Ordförande

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

……………………………………………………………………………………….
Patrik Jönsson (SD)
Sekreterare

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

Hässleholms kommun, Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2011 – 09 - 28

Datum då anslaget
sätts upp

2011 – 10 -07

Datum då anslaget
tas ned

2011 – 10- 21

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkansliet, Hässleholm kulturhus

Underskrift

……………………………………………………………………….
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§ 73

Ekonomisk rapport januari – augusti 2011
Dnr: 2011.114

Beslut
Kulturnämnden godkänner den ekonomiska rapporten januari – augusti 2011.

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för den ekonomiska rapporten januari – augusti 2011.
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§ 74

Delårsrapport augusti 2011
Dnr 2011.119

Beslut
Kulturnämnden godkänner redovisning av ekonomisk rapport för januari - augusti 2011.
Kulturnämnden ska ansöka om tilläggsanslag för Trädhuset enligt Kommunstyrelsens beslut § 13/2010.

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för delårsrapporten augusti 2011. Årsprognosen visar på
ett underskott på 435 tkr, som hänför sig till hyresintäkter kulturhuset plan 3 ca
100 tkr på grund av bokningsstopp i Röda Salongen november-december, planerade föreställningar med Goodshow, som sedan ställdes in. Sommarprogram
på Hovdala slott nettounderskott ca 137 tkr, samt Trädhuset hyreskostnad, övriga kostnader ca 198 tkr.
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§ 75

Ansökan om ökad investeringsram 2011
Dnr 2011.112

Beslut
Kulturnämnden anhåller om utökad investeringsram med 50 000 kr för att köpa
ny kopiator.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen producerar mycket affischer och marknadsföringsmaterial som
måste hålla en hög kvalitet och nuvarande kopiator har tjänat ut.
Enligt prognosen för budget 2011 är det inte möjligt att omdisponera driftbudgeten.
Kopieringsapparaten behövs bytas nu för att upprätthålla vår höga kvalitet på
marknadsföringsmaterial.
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§ 76

Vikarie kulturutvecklare

Information
Helena Götesdotter anställs 50% som vikarie för kulturutecklare
2011-10-01 - - 2011-10-31. Vikariatet förlängs till dess att tjänsten
som ordinarie kulturutvecklare är tillsatt.

.
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§ 77

Projektanställning filmutvecklare
Dnr 2011.115

Beslut
Kulturnämnden beslutar att Jeanette Höljefors projektanställs 50% som
filmutvecklare under tiden 2011-10-03 - -2012-03 31

Beskrivning av ärendet

Kulturförvaltningen i Hässleholm har fått medel av Region Skåne att projektanställa en filmutvecklare för Skåne Nordost.
Syfte
• Att i nära samverkan med Kultur Skåne se över och kartlägga de resurser inom film, foto och digitala media som finns i delregionen.
• Att skapa nätverk mellan kommunerna och film/ foto/ digitala media
verksamheterna i Skåne Nordost.
• Att gemensamt inom Skåne Nordost komma fram till insatsförslag som
stärker och utvecklar delregionen med filmens /foto och digitala mediers hjälp och upprätta en handlingsplan för delregionen rörande filmutvecklingen.
• Ta ett helhetsgrepp över film, foto och digital media utveckling i Skåne
Nordost.
Metod
En arbetsgrupp skapas med representanter från de olika kommunerna, näringsliv/bransch, Film i Skåne, Högskola/Universitet, Öresund Film Commission och andra intressenter. En kartläggning görs över befintliga film, foto,
digitala media resurserna genom enkäter och djupintervjuer. Ett nätverksseminarium och ett seminarium med workshops/drömverkstäder arrangeras för
att skapa nya kontaktytor/nätverk. Ur dessa tas sedan insatsidéer form.
Metoden består av:
1. Kartläggning av aktörer och verksamheter inom film, foto, digitala medier
inom Skåne Nordost.
2. Nätverksbildande
3. Framtagande av handlingsplan för Skåne Nordost
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§ 78

Biblioteksstatistik januari-juni 2011
Dnr. 2011.113

Beslut
Kulturnämnden godkänner rapporten.

Beskrivning av ärendet
Bibliotekschefen redogör för biblioteksstatistiken januari-juni 2011.
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§ 79

Kulturstatistik programverksamhet
januari-juni 2011
Dnr. 2011.117

Beslut
Kulturnämnden godkänner rapporten perioden januari-juni 2011.

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för kulturstatistiken på programverksamheten januari –
juni 2011.
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§ 80

Programverksamhet Hovdala slott
sommaren 2011, preliminär
Dnr. 2011.118

Beslut
Kulturnämnden godkänner rapporten.

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för programverksamheten på Hovdala slott sommaren
2011.
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§ 81

Hässleholms kommuns kulturpris
Dnr: 2011.104

Alf Björk utses till Hässleholms Kulturpristagare 2011.
Motivering:.
Alf Björk är en mångfacetterad konstnär i Hässleholms kommun. Han har tydliga arkitektoniska influenser i sina verk och arbetar främst med temperamåleri,
objekt, installationer och offentliga verk. Alf Björk är representerad Hässleholm, verket Via Prima finns på Kulturhuset i biblioteket och även i angränsande skånska kommuner. Han har också satt sin prägel på Hovdala slott där han
har designat skyltar, inredning, skåpet som Lille Mats bössa inrymmer och informationstavlor.
Alf Björk har under många år haft ett stort engagemang inom kulturen i Hässleholm och har gjort mycket för det lokala konstlivet.

Beskrivning av ärendet
Kulturnämnden utser Hässleholms Kulturpristagare 2011.
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§ 82

Hässleholms kommuns kulturstipendium
Dnr: 2011.108

Beslut
Matilda Olsson utses till Hässleholms kommuns kulturstipendiat 2011.
Motivering:
Matilda Olsson är född och uppvuxen i Hässleholm. Under flera års studier på
Textilhögskolan i Borås och en masterexamen från Konstfack i Stockholm har
Matilda utvecklat en egen teknik för att skapa sina textilier. Genom sitt sätt att
använda teknik och konstnärligt uttryck sammansmälter hon konst och design i
sina textilier och fotografier.
I textilierna skapas en spänning i mötet mellan vävda mönster och fotografiska
bilder. En tanke väcks genom dessa överlagringar av ytor och mönstringar. Vilken yta ligger framför eller bakom den andra och vad finns däremellan? Mellanrummet blir en gräns mellan två uttryck.
Staden och naturen, det vi bygger och lämnar åt naturen att slita på, växa och
rinna i.
Matilda Olsson är en spännande nyskapande konstnär och vi ser fram emot att
följa hennes utveckling!

Beskrivning av ärendet
Kulturnämnden utser Hässleholms kommuns Kulturstipendiat 2011.
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§ 83

Rum för de allra minsta
Information
Förvaltningen vill genomföra projektet Rum för de allra minsta i lokalen Färgen, Kulturhuset. Till nästa sammanträde oktober 2011 tar förvaltningen fram
ett beslutsunderlag inför äskandet om medel från kommunfullmäktige.
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§ 84

Studieförbundet Bilda, ansökan om bidrag

Information
Ansökan som togs upp vid nämndens möte 2011-08-24 § 67 är återtagen. Studieförbundet Bilda söker inte längre bidrag.
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§ 85

Skånes Arkivförbund, ansökan om verksamhetsbidrag
Dnr: 2011.111

Beslut
Kulturnämnden beslutar att bordlägga ärendet till budget 2012 är fastlagd.

Beskrivning av ärendet
Skånes Arkivförbund ansöker om kommunalt bidrag om 10 000 kr för stöd till:
- Verksamhet för tillgängliggörande av enskilt arkivmaterial från och om enskilda verksamheter i Hässleholms kommun.
- Tillhandahållande av resurser och kompetens på det enskilda arkivområdet för
verksamheter, och särskilt till föreningslivet i Hässleholms kommun.
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§ 86

Önskemål Hästveda Intresseförening
Dnr: 2011.102

Beslut
Kulturnämnden bordlägger ärendet och ger Kulturchefen i uppdrag att komma
med ett förslag på ett beslut att återstarta en offentlig konstutsmyckningsgrupp.

Beskrivning av ärendet
Hästveda Intresseförening föreslår att Kulturnämnden svarar för att en konstutsmyckning görs i anslutning till området för den nya tågstationen i Hästveda
som planeras vara färdig hösten 2012.
Föreningen ser gärna att en invigning av konstutsmyckningen under 2012 samtidigt blir ett lämpligt tillfälle som uppmärksammar att Hästveda stationssamhälle fyller 150 år.
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Anmälan av delegationsbeslut
Dnr: 2011.116

Beslut
Kulturnämnden godkänner kulturchefens redovisning av
delegationsbeslut 2011-08-16—09-15.
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§ 88

Arkeologibok om Hovdala
Diarienr: 2011.121

Beslut
Kulturnämnden beslutar att köpa 60 böcker för 20 000 till försäljning på Hovdala Slottbutik.

Beskrivning av ärendet
Arkeologen Anders Ödman som gjort utgrävningar på Hovdala under många
år har sammanställt en bok med sina forskningsresultat. Boken bör finnas till
försäljning på Hovdala och innehållet är intressant för Hässleholm.
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§ 89

Övriga frågor
Information om kompletterade avställningsytor vid pausservering.
För närvarande har vi följande alternativ
1. inköp av extra bord av samma modell som redan finns. Sannolik kostnad c:a 100 tkr
2. Väggfast hylla på väggen mot Järnvägsgatan. Sannolik kostnad c:a 60
tkr
Kontakt ska tas med Kulturhusets arkitekt, Erséus, Frenning & Sjögren arkitekter AB, för att få tips och idéer.

Information om musikal hösten 2012
Under hösten 2012 kommer det att bli musikal på Kulturhuset. Goodshow har
erhållit medel från LEADER, en fond för landsbygdsutveckling, och tillsammans kommunen satsning skapar det möjlighet för att göra en musikal i Kulturhuset.
Varning läsning pågår
Biblioteket har tillsammans med designern Ann Hingström skapat en utställning om läsning som invigdes 2011-09-16. Bibliotekarien Mia Dimblad presenterade utställningen för nämnden.
Träff med studieförbunden
Presidiet och kulturchefen träffade studieförbunden pratade hur vi ska kunna bli
årets ledande kulturkommun i Skåne 2015. Till hösten 2012 planerar förvaltning och studieförbund att ha ”Göingenatta” och för ett optimalt resultat behövs
en samordnare för evenemanget.
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Dialogmöte med kommunledning
Presidium, kulturchef och slottsansvarig träffade kommunledningen. Vi tog upp
planer för framtiden och vilka problem och utmaningar som finns framför oss.
Dialogträffen var positiv och vi ser ljust på framtiden!
Träff med kommunrevisorer
Ordförande och kulturchef träffade kommunrevisorerna och togs bl a upp beslutsprocesser i kommunen och hur viktig kopplingen mellan kultur, turism och
näringsliv är.
Fastighetsunderhåll
En fråga kom upp hur kommunen hanterar underhåll av hembygdsföreningarnas hus. Kulturförvaltningen har avsatt 77 000 kr år 2011 för upprättade av
handlingsplan för underhåll av hembygdsföreningarnas hus. Denna plan är tyvärr inte gjord än. Mycket av underhållet görs av föreningarna själva med visst
bistånd av kommunen.
.
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