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Plats och tid

Hässleholm Kulturhus kl 16.00 – 18.00

Beslutande

Åke Sundkvist (M), ordförande
Ann-Kristin Johnsson (C), 1:e vice ordförande
Helena Malje (S), 2:e vice ordförande.
Margreth Segerstein (M)
Samuel Bergh (M)
Ann-Marie Sjölin (C)
Ulf Sjöström (FP)
Gun-Viol Backlund (S)
Jimmy Jönsson (S)
Gösta Svensson (S)
Bo-Göran Larsson (S)

Övriga närvarande

Márika Bernadt (M)
Berith Pålsson (S)
Anders Bratt (M)
Gunnel Brännström (KD)
Agnes Somogyi (KD)
Marianne Nilsson (S)
Thomas Rasmusson (S)
Björn Olsson (S)
Peter Hallbrink (V)

Tjänstemän

Torbjörn Nilsson, kulturchef
Eva Åkesson, kultursekreterare
Kristina Hedberg, bibliotekschef

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Helena Malje
Kulturkontoret, 2010 – 03 – 05 kl. 12.30

Justerade paragrafer

§16 - §27

Sekreterare

.............................................................................
Eva Åkesson

Ordförande

..................................................................
Åke Sundkvist

Justerare

...............................................................................
Helena Malje
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ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Hässleholms kommun, Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2010 – 02 - 24

Datum då anslaget
sätts upp

2010 – 03 - 09

Datum då anslaget
tas ned

2010 – 04 - 09

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkansliet, Hässleholm kulturhus

Underskrift

……………………………………………………………………….
Eva Åkesson
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§ 16

Internbudget drift 2010
Dnr. 2010.31
Beslut
Kulturnämnden godkänner internbudget drift 2010.
Oppositionens (S+V) anteckning till protokollet:
Sedan Fullmäktiges beslut om budget ser vi att Majoritetens tillägg till ram
har närmat sig Oppositionens alternativbudget och särskilda anvisningar. Vi
vill modernisera biblioteket och behålla Vittsjö filialbibliotek i Hemgården
med ökade öppettider. Vi vill inte inom befintlig ram bistå med en halv bibliotekstjänst till Ljungdala.
De besparingar i driften som görs i form av minskade anslag till föreningar
och studieförbund samt minskning till kulturutveckling, media och till Hovdala, vill vi så snart som möjligt återställa.

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för internbudget drift 2010.
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§ 17

Internbudget investeringar 2010
Dnr 2010.32
Beslut
Kulturnämnden godkänner internbudget investeringar 2010.

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för internbudget investeringar 2010.

AMMANTRÄDESPROOLL

2010-02-24

22 (31)

§ 18

Omvandling av tjänster (biblioteksverksamheten)
Dnr 2010.34
Beslut
Kulturnämnden godkänner förslaget att 0,5 tjänst biblioteksassistent på
Hästveda bibliotek och 0,45 tjänst biblioteksassistent på stadsbiblioteket
omvandlas till 0,875 tjänst bibliotekarie med placering 18 t/v Hästveda, 17
t/v stadsbiblioteket.

Beskrivning av ärendet
Arbetet på filialen innebär ensamarbete, arbete med läsfrämjande åtgärder
och kräver stora mediekunskaper, det är ett kvalificerat arbete som utförts
av en mycket erfaren, rutinerad och engagerad biblioteksassistent i många
år. Det finns idag ingen utbildning för biblioteksassistenter därför anser arbetsgivaren att personal som rekryteras till denna typ av arbete bör ha
adekvat utbildning d.v.s. en examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Arbetsgivaren anser att man i möjligaste mån bör erbjuda så hög
sysselsättningsgrad som möjligt och föreslår därför att tjänsten i Hästveda
kombineras med timmar på stadsbiblioteket som blir vakanta 1 april 2010
på grund av en pensionsavgång. Det ekonomiska läget medger inte att alla
timmar återbesätts.
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§ 19

Kulturnämndens måluppfyllelse 2009
Dnr. 2010.36
Beslut
Kulturnämnden godkänner måluppfyllelse 2009.

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för måluppfyllelse 2009.

23 (31)

AMMANTRÄDESPROOLL

2010-02-24

§ 20

Kulturnämndens verksamhetsplan 2010
Dnr. 2010.35
Beslut
Kulturnämnden godkänner verksamhetsplan för 2010.

Beskrivning av ärendet
Kulturchefen redogör för verksamhetsplan 2010.
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§ 21

Bidragsansökan från Skånska Operan
Dnr. 2010.23
Beslut
Kulturnämnden godkänner förslaget att i projektbidrag tilldela Skånska
Operan 15 000 kr till genomförandet av två föreställningar på Hovdala
Slott, den 17 och 18 juli 2010 - i enlighet med beskrivning i ansökan.

Beskrivning av ärendet
Den fria teatergruppen Skånska Operan har under en rad år genomfört
uppskattade operaföreställningar av hög kvalitet på olika slott runt om i
Skåne. I sommar tar sig Skånska Operan an Donizettis komedi Kärleksdrycken i en uppsättning med 5 sångare och 5 musiker.
Då slottsansvarig välkomnar Skånska Operans återkommande arrangemang och den ständigt växande lokala publiken uppskattar föreställningarna, är det värdefullt att även i fortsättningen stödja Skånska Operans uppsättningar.
Skånska Operan ansöker om 15 000 kr i projektbidrag för att genomföra de
två föreställningarna.

Övriga upplysningar
Efter genomförda arrangemang inkommer Skånska Operan 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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§ 22

Verksamhetsbidrag Hembygdsföreningar 2010
Dnr. 2009.101

Beslut
Kulturnämnden beslutar att i verksamhetsbidrag för år 2010 tilldela kommunens hembygdsföreningar m.fl ur vht 4890 642 000 kr.
Kulturnämnden reserverar 125 000 kr 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 uppvisar 12 livaktiga och engagerade hembygdsföreningar med en omfattande kulturverksamhet i kommunens ytterområden.
Föreningarna är viktiga arrangörer och förmedlare - inte enbart av kulturhistoria utan även av allmänna kulturyttringar som författarbesök, 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.
På grund av förändrade budgetramar för kulturnämnden 2010 föreslås kulturnämnden besluta att bidragen till föreningarna sänks i förhållande till tidigare preliminära beslut för verksamhetsbidrag till hembygdsföreningarna.
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§ 23

Verksamhetsbidrag Kulturföreningar 2010
Dnr. 2009.107
Beslut
Kulturnämnden beslutar att i verksamhetsbidrag för år 2010 tilldela kommunens kulturföreningar m.fl ur vht 488 945 000 kr i enlighet med tidigare beslut.

Beskrivning av ärendet
Inför verksamhetsåret 2010 har totalt 27 kulturaktörer ansökt om bidrag
till verksamhet som utgör en bred och viktig bas för kommunens vitala kulturliv. En del föreningar är främst arrangörer som exempelvis teaterföreningen, konsertföreningen och Jazzklubben, medan andra föreningar inriktar sig på amatörkultur med stort utrymmet för eget skapande t ex Lådan,
Visans Vänner, MAK och Röke Blås. Verksamhetsbidraget utgör basen för
föreningens verksamhet och förfogas fritt av föreningens styrelse med redovisning av utfall och verksamhet vid respektive årsmöte. I årets ansökan
kopplas de övergripande målen samt kulturnämndens inriktningsmål tydligare till respektive verksamhet.
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§ 24

Bidrag / Ang. Studieförbundens projektbidrag 2010
Dnr. 2010.37

Beslut
Kulturnämnden godkänner förslaget att i projektbidrag till studieförbunden
fördela 101 500 kr enligt fördelning nedan. Beslut om resterande 26 500
kr som finns kvar att fördela tas i kulturnämnden 2010-08-25.
NBV erhåller 4 000 kr för projektet ”Blås grönt och softa”, ABF Skåne erhåller 40 000 kr till ”Hiphop på Ljungdala”, vidare fördelas till Studieförbundet Vuxenskolan 10 000 kr till projektet ”Berättaraftnar” samt 40 000
kr till ”Det livslånga lärandet”. Folkuniversitetet Kristianstad beviljas 7 500
kr till en föreläsningsserie i samarbete med Föreningen Norden i Hässleholm, Hässleholms bibliotek, Norra Station samt Kristianstad Högskola.

Beskrivning av ärendet
NBV söker 5 300 kr i projektbidrag till projektet ”Blås grönt och softa” Projektets mål är att under Siestafestivalen i maj och Festivaldax i augusti erbjuda allmänheten och speciellt ungdomar en drogfri mötesplats. Man erbjuder bl.a. en öppen scen, ett litet café och dansuppvisningar.
ABF Skåne Nordost söker 102 000 kr för det uppsökande projektet ”Hiphop på Ljungdala”. Projektet är en fortsättning på projektet ”Hip-hop i
Hässleholm” och ”Hiphopfestival 2009”. Syftet med det nya projektet är att
i samband med öppnandet av Mötesplats Ljungdala fortsätta locka och stimulera ungdomar med särskilt fokus på invandrarungdomar att utveckla
sina kunskaper i skapande inom hiphopkulturen.
Studieförbundet Vuxenskolan söker 10 000 kr till berättaraftnar på biblioteket i Tyringe, dessutom söker man 84 000 kr till ”det livslånga lärandet ”
ett projekt som ska erbjuda läxhjälp för åk 6-9 på Tyringe skola. Kulturnämnden föreslår Studieförbundet Vuxenskolan att kontakta BUN för delfinansiering samt att undersöka möjligheten att föräldrar och andra anhöriga
kan engageras i projektet. Beslutet gäller endast från 13 år och uppåt.
Folkuniversitetet söker 20 560 kr i projektbidrag till en föreläsningsserie
som vänder sig till allmänheten. Syftet är bl.a. att skapa ett strategiskt nätverk vad det gäller föreläsningar i bygden.
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§ 25

Förslag förnyad verksamhetsform Kulturföreningen
Markan
Dnr. 2010.22
Beslut
Yttrandet godkänns och översänds till Kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kulturföreningen Markan har lämnat ett förslag till förnyad verksamhetsform. Syftet är att utveckla verksamheten och organisationen för att nå en
bredare målgrupp. Markan vill stärka verksamheten med fokus på mångfald
och kreativitet. Genom omfattande renovering, investeringar, nyanställningar av personal samt ett utökat årligt verksamhetsbidrag får Markan
möjlighet att erbjuda utökade öppettider, ett bredare utbud av olika aktiviteter, utåtriktad och uppsökande verksamhet.
Kulturförvaltningen är positiv till Markans förslag till förnyad verksamhetsform, men vill samtidigt understryka att det innebär en ambitionshöjning
som kräver en ökad budget, vilken det saknas medel till i kulturnämndens budgetramar. För att kunna ekonomisera förslaget krävs förstärkning
av kulturnämndens budget.
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§ 26

Yttrande över: skrivelse från SRO, Hässleholm, ang.
genomförd sänkning av de kommunala studieförbundsbidraget
Dnr. 2010.33

Beslut
Kulturnämnden godkänner yttrandet och skickar det vidare till Studieförbundens samarbetsorganisation, SRO, i Hässleholm.

Beskrivning av ärendet
Studieförbundens samarbetsorganisation i Hässleholm, SRO, har i skrivelse
till nämnden starkt motsatt sig den genomförda/planerade nedskärningen
av kulturnämndens bidrag till de kommunala studieförbunden.
Ur yttrandet: I kulturnämndens budget 2010 är studieförbundsbidraget
fastställt till 2 561 400 kr, vilket per capita placerar Hässleholm i den övre
halvan av de skånska kommunerna. Detta understryker förvaltningens positiva inställning till verksamheten. Den sänkning som gjordes 2009,
98 000 kr, och som finns i förslaget till 2010 års budget, ytterligare
112 000 kr, ska alltså inte ses som ett tecken på missnöje från kulturnämndens sida utan som en konsekvens av de sparuppdrag som nämnden
har under perioden 2009 – 2012. Kulturnämnden välkomnar slutligen
SRO:s initiativ till ett möte för att diskutera de frågor som berörs i skrivelsen och kommer att bjuda in till ett sådant möte.
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§ 27

Anmälan av delegationsbeslut
Dnr. 2010.29
Beslut
Kulturnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll daterat 2010-01-19 - 2010-02-16.

Beskrivning av ärende
Delegationsbeslut har fattats av kulturchef Torbjörn Nilsson.
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