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Plats och tid

Beslutande

Sammanträdesrummet 2011-10-26 kl 16.00 –
18.00
Kulturhuset
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)
Ulf Sjöström (FP)
Marie Svensson (S)
Anders Forsare (MP)

Övriga närvarande

Gösta Svensson (S)
Agnes Somogyi (KD)
Márika Bernadt (M)
Agneta Söderberg (S)
Jonny Dolkov (SD)

Tjänstemän

Lars Härstedt Salmonson
Kristina Hedberg
Helena Götesdotter
Jens Olsson
Chatarina Wilgotsson
Linnea Liliekvist

Facklig förtroendeman

Annika Toft, DIK

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Ulf Sjöström (FP)

Justerade paragrafer

Kulturkontoret 2011-11-01 kl 1400
§§ 90-100

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 – 10 - 26

Datum då anslaget
sätts upp

2011 – 11 - 04

Datum då anslaget
tas ned

2011 – 11 - 18

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkansliet, Hässleholm kulturhus

Underskrift

……………………………………………………………………….
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§ 90

Ändring av dagordning
Följande utgår ur dagordningen:
Ansökan om ökad driftbudget 2012, lokalvård och beredskap
Ansökan om ökad driftbudget 2012, mediainköp
Ansökan om ökad driftbudget 2012, samverkan med Skåne Nordost
Följande tillkommer:
Nämnden beslutar att ta upp ABF Skåne Nordost och Hessleholms TeaterSällskap, HETS ansökan om projektmedel.
Patrik Jönsson (SD) och Jonny Dolkov (SD) reserverar sig från beslutet att ta
upp ärendet.
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§ 91

Ekonomisk rapport januari – september
2011
Dnr: 2011.140

Beslut
Kulturnämnden godkänner den ekonomiska rapporten januari – september
2011.

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för den ekonomiska rapporten januari – september 2011.
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§ 92

Budgetuppföljning september 2011
Dnr 2011.141

Beslut
Kulturnämnden godkänner budgetuppföljning september 2011.

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för budgetuppföljning september 2011.
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§ 93

Rum för de allra minsta
Information
Medel till ”Rum för de allra minsta” kommer att tas upp vid budgetberedning
inför budget 2013

Beskrivning av ärendet
Kulturförvaltningen vill utveckla ett unikt rum riktat till de allra minsta, åldrarna 0-3 år. Rummet ska vara ett inbjudande upplevelserum för både barn och
vuxna, där barnen får möjlighet att upptäcka med alla sinnena: hörsel, syn, lukt,
smak och känsel. Ateljé Färgaren är möjlig att utnyttja för ändamålet.
.
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§ 94

Förslag till omfördelning av öppettiderna
på biblioteket i Bjärnum
Dnr. 2011.136

Beslut
Kulturnämnden beslutar att ändra öppettiderna på biblioteket i Bjärnum permanent fr o m 1 januari 2012.
Tidigare Nya öppettider
måndag
14-19
14-19
tisdag
14-17
14-19
onsdag
10-12
10-12
torsdag
14-19
14-17
fredag
14-17
14-17
öppet/vecka 19 t
19 t

Beskrivning av ärendet
Nya öppettider har testats från 15 augusti 2011. Antalet timmar per vecka är
desamma som tidigare men fördelningen mellan dagarna har ändrats.
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§ 95

Kulturpott för unga verksamhet kulturföreningar
Dnr. 2011.118

Beslut
Kulturnämnden beslutar att inrätta spontankultur-peng som ett pilotprojekt
2012

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för projektbidraget spontankultur-peng.
Spontankultur-peng är ett nytt projektbidrag för unga mellan 13 och 25 år i
Hässleholms kommun. Syftet är att stimulera ungas egna initiativ, öka ungdomars eget skapande och kreativitet, ökat inflytande och delaktighet i kulturlivet.
Syftet är också att stödja den framväxande unga spontankulturen

Ärendets tidigare behandling
Kulturnämnden beslöt 23 februari 2011 att reservera 12 000 kr för att undersöka möjligheten till inrättande av en kulturpott för unga som ett pilotprojekt.

S

2011-10-26 sid 110 (114)

§ 96

Verksamhetsbidrag kultur- och hembygdsföreningar 2012
Dnr: 2011.111

Beslut
Kulturnämnden beslutar att bordlägga ansökningarna till dess att budget 2012
är beslutad
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§ 97

Ansökan om projektmedel för studieförbund
Dnr: 2011.143

Beslut
Nämnden beslutar att bevilja ABF Skåne Nordost och Hessleholms TeaterSällskap, HETS 42 000kr ur projektmedel för studieförbund
Patrik Jönsson (SD) och Jonny Dolkov (SD) reserverar sig från beslutet.

Beskrivning av ärendet
ABF Skåne Nordost och Hessleholms TeaterSällskap, HETS har inkommit med
ansökan om anslag till kulturprojekt.
ABF Skåne Nordost och Hessleholms TeaterSällskap, HETS, vill genomföra ett
projekt där välkända profiler inom scenkonst möter Hässleholmspubliken i
HeTS-lokalen på Vallgatan 4. Syftet med projektet är att dels etablera Vallgatan 4 som mötesplats, dels att ge medlemmar/deltagare i verksamheten möjlighet att möta professionella utövare.
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§ 98

Marknadsföring av arrangemang i Kulturhuset.
Dnr: 2011.139

Beslut
Kulturnämnden ger kulturchefen i uppdrag undersöka hur man kan stärka
marknadsföringen för evenemangen på förvaltningen

Beskrivning av ärendet
Per-Olof Johansson, Hässleholm, har inkommit med en skrivelse beträffande
marknadsföring av arrangemang i Kulturhuset.
Den utökade marknadsföringen kan vara en del av cityutvecklingen

.
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§ 99

Anmälan av delegationsbeslut
Dnr: 2011.138

Beslut
Kulturnämnden godkänner kulturchefens redovisning av
delegationsbeslut 2011-09-16—10-12.

S

2011-10-26 sid 114 (114)

§ 100

Övriga frågor
Riksutställningen Present- makt att förändra
Kulturchefen informerade om Riksutställningen ”Present” som är preliminärbokad att finnas i Hässleholm vecka 2-4 2012.
35 idéer har gestaltats i en utställning: Present – makt att förändra. Hela utställningen är inbyggd i en gigantisk rosa present som turnerar under 2011 och
2012. Men presentprojektet är mycket mer än en utställning det är också en metod för att skapa ett innehåll på ett annorlunda sätt tillsammans med unga idémakare. En lång process har föregått själva skapandet av utställningen. En process där över 100 människor har varit inblandade

Paus och konferensservice
Kulturchefen informerade om ett utkast till begäran om anbud för pausservering och konferensservice. I processen kommer kommunens upphandlingsenheten samt två ledamöter vara delaktiga.

Utställningshallen
Ulf Sjöström (FP) ställde en fråga om utställningshallen kan hyras ut för utställningar. Kulturchefens svarade att ansvarig tjänsteman, kulturutvecklare,
bestämmer vad som ska ställas ut. Håller utställningen hög kvalité och passar in
i årets utbud är det möjligt.

