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 Sammanträdesdatum Sida 
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Plats och tid Stadsbiblioteket, Klarasalen, 22 september 2022 kl 13:15 – 15:25. 

Beslutande Ledamöter 
Anna Ginstmark (C), ordförande 
Nina Djärf (S) 
Eva Karin Möllefors (M) 
Robert Lindahl (-) 
Thomas Häägg (S) 
Barbro Odelberg (L) 
Tove Bergman (MP) 

 Martin Marklund (V) §§ 70 – 71, §§ 73 – 78. Jäv § 72. 
Pierre Eriksson (S) 
 

Övriga deltagare Ola Magnusson, Carola Andersson, Finn Axelsson, Kristina Gernes, Malin Pehrsson, 
Caroline Carlsson, Maria Hoffman §§ 70 - 71 samt Sofia Lyberg. 

Justeringsplats Kulturförvaltningen, Kungsgatan 25  Paragrafer §§ 70–78 
Justeringsdag 2022-09-27  

Sekreterare ......................................................  
 Sofia Lyberg  

Ordförande ................................................. 

 

 Anna Ginstmark  

Justerare .................................................  
 Nina Djärf  

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-22 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-27 Datum då anslaget tas ned 2022-10-20 

Förvaringsplats för protokollet Kulturförvaltningen, Kungsgatan 25 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Sofia Lyberg Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden § 70 Dnr KN 43078  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
Nina Djärf (S) utses att tillsammans med ordföranden (C) justera protokollet. 

 
      

 
 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 71 Dnr KN 2022/00002  

Information 

Beslut 
Kulturnämnden har tagit emot informationen. 

Ärendet 
- Aktiv sommar 2022 
- Förslag, svar till revisorerna inför besök i oktober 
- Presentation av ny chef för avdelningen Biblioteken i Halmstad 
 

 
 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 72 Dnr KN 2022/00074  

Halmstads Symfoniorkester, arrangemangs- och projektstöd 
2022, Fredskonsert 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att avslå Halmstads Symfoniorkesters ansökan om 100 000 
kronor i arrangemangs- och projektstöd för Fredskonsert. 

Ärendet 
Ärendet återremitterades av kulturnämnden på sammanträdet i juli 2022 för att invänta 
det kommande mötet mellan kulturnämndens och barn- och ungdomsnämndens 
presidier i augusti, då bland annat samtal om symfoniorkestern skulle hållas.  

Halmstads Symfoniorkester består av både ideella och professionella musiker från 
Halmstad med omnejd, kulturskolans elever och deras pedagoger, professionella 
dirigenter och solister. Symfoniorkestern har ansökt om 100 000 kronor i arrangemangs- 
och projektstöd för att genomföra en Fredskonsert 29–30 oktober 2022. Det sökta 
stödet ska täcka kostnaderna för kulturskolans pedagogers medverkan i 
orkesterverksamheten. 

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden avslår symfoniorkesterns ansökan om 
arrangemangs- och projektstöd med anledning av och med stöd i kulturnämndens 
riktlinjer, vilka inte tillåter stöd till verksamheter i kommunal regi. Kulturnämnden har i 
år beviljat symfoniorkestern ekonomiska medel i form av verksamhetsstöd för att täcka 
lokalkostnaden för höstens föreställningar. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom förvaltningsstaben som ansvarar för handläggningen av stöd 
till kulturlivet. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.   

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att avslå Halmstads Symfoniorkesters ansökan om 100 000 
kronor i arrangemangs- och projektstöd för Fredskonsert. 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Anmälan om jäv 
På grund av jäv deltar inte Martin Marklund (V) i handläggningen av ärendet. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 73 Dnr KN 2022/00118  

Kulturnämndens ställningstagande till detaljplan för Katten 
18 m.fl.  

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta yttrande över detaljplan för Katten 18 med flera. 

Ärendet 
Kulturnämnden har fått detaljplanen för Katten 18 med flera som remiss, med sista 
svarsdatum den 26 september 2022.  
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utveckling av kvarteret genom uppförande 
av nya bostäder och i viss mån för verksamheter. Syftet är också att utreda den 
kulturhistoriska miljön och vid behov säkerhetsställa denna i detaljplanen.  
 
Planområdet omfattar fastigheterna Katten 18, 4 och 5, belägna mellan Nässjögatan och 
Bryngelhusgatan, cirka 500 meter öster om Stora torg i Halmstad. I planen ingår även en 
mindre del av Katten 17 samt delar av Bryngelhusgatan och Sperlingsgatan som ingår i 
gatufastigheten Halmstad 6:1. 
 
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att anta yttrandet över detaljplan för 
Katten 18 med flera.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom förvaltningsstaben.  
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta yttrande över detaljplan för Katten 18 med flera. 
 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 74 Dnr KN 2022/00047  

Delårsbokslut, januari till augusti 2022 

Beslut 
Kulturnämnden godkänner delårsbokslutet för januari till augusti 2022. 

Ärendet 
Delårsbokslutet för januari till augusti 2022 innehåller uppföljning av kulturnämndens 
verksamhetsplan. Rapporten innehåller uppföljning av mål och kvalitetsfaktorer, 
ekonomisk redovisning, personalredovisning och internkontroll.  
 
Kulturnämnden har fyra mål varav ett är direkt kopplat till kommunfullmäktiges mål. 
Bedömningen är en god måluppfyllelse 2022. Kvalitetsfaktorerna utvärderas till största 
del i samband med årsredovisningen.  
 
Verksamheten prognostiserar en avvikelse mot budget för år 2022 med 1 500 tkr, vilket 
motsvarar nio procent av kulturnämndens budgetram. Avvikelsen består fortsatt primärt 
av tillfälliga kostnader kopplat till renoveringen av Mjellby konstmuseum, ökat bidrag till 
Stiftelsen Hallands länsmuseum samt kostnader för reparation och ökad drift för 
bokbussen.  
 
Kulturförvaltningens personalbild är fortsatt stabil över tid. Förvaltningen har fortsatt 
främst kvinnodominerad arbetskraft och sjukdomsbilden är god med låg frånvaro. 
Resultatet visar att långtidssjukskrivningar tenderar att minska något medan 
korttidsfrånvaron är något högre. Kulturförvaltningen har granskat tre kontrollpunkter 
med gott resultat. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom förvaltningsstaben och ledningsgruppen. 
Delårsbokslutet delges i samverkansgruppen den 13 oktober 2022.   

Förslag till beslut 
Kulturnämnden godkänner delårsbokslutet för januari till augusti 2022. 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 75 Dnr KN 2022/00087  

Ansökan om medel ur Stiftelsen KF:s jubileumsfond 2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan då nämnden inte anser att ansökan uppfyller 
fondens kriterium, eftersom det primära syftet med kedjan är att smycka 
kommunfullmäktiges ordförande och inte kommunens lokaler.   

Ärendet 
Kulturnämnden ansvarar för beslut om utdelningar från Stiftelsen KF:s Jubileumsfond, 
som bildades vid firandet av KF:s jubileum 1962. Fondens ändamål är att medlen 
används för inköp av konst för smyckande av kommunens lokaler. Under år 2022 finns 
det 167 545 kronor i fonden att dela ut. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har lämnat in en ansökan till kulturnämnden, om 
80 000 kronor ur stiftelsen KF:s Jubileumsfond för att användas till att ge en lokal 
konstnär möjlighet att utforma ett konstföremål i form av en kedja. Kedjan ska vara 
permanent utställd i Rådhuset och ska vid officiella och högtidliga tillfällen, som officiell 
representation, prisutdelningar, medborgarskapsceremonier, nationella helgdagar, 
nationella och internationella besök etc, användas av kommunfullmäktiges ordförande.  
 
Kedjan ska enligt ansökan innehålla symboler som anknyter till Halmstad och 
Halmstads historia genom att den bland annat ska innehålla året 1307, stadens tre 
hjärtan, formgivning som symboliserar och visualiserar Halmstads verksamheters 
utveckling och historiska händelser genom åren och ha en formgivning som 
symboliserar och visualiserar kommuner innan kommunsammanslagningen. 

Ärendets beredning 
Inkommen ansökan från kommunfullmäktiges presidium den 30 maj 2022. 
Ärendet är berett inom förvaltningsstaben på kulturförvaltningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar om utdelning av medel ur KF:s jubileumsfond vid sitt 
sammanträde den 22 september 2022. 
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Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan då nämnden inte anser att ansökan uppfyller 
fondens kriterium, eftersom det primära syftet med kedjan är att smycka 
kommunfullmäktiges ordförande och inte kommunens lokaler. 
 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 76 Dnr KN 2022/00112  

Ansökan om medel ur taktisk grupp integration för 
satsningen Digital integration  

Beslut 
1. Kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar kulturnämnden 560 000 kronor 
från gemensam resurs integration, för en projektledartjänst till projektet Digital 
Integration. 
 
2. Kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar kulturnämnden 40 000 kronor 
från gemensam resurs integration, för kompetensutvecklingsinsatser inom projektet 
Digital Integration. 
 

Ärendet 
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden ansöker om ekonomiska medel för ökad 
digital integration bland nyanlända och utlandsfödda invånare i Andersberg, Vallås, 
Halmstad City samt på sikt även i Oskarström.  
 
Ärendet är en fortsättning och utveckling av projektet Digital Integration inom 
biblioteken i Halmstad och Medborgarservice Andersberg och Vallås, som syftar till en 
ökad digital integration genom tre olika steg; hjälp till självhjälp, intern 
kompetensutveckling samt samverkan med och ”hjälp till självhjälp” för andra aktörer. 
Ansökan rör medel för en projektledartjänst samt för kompetensutvecklingsinsatser.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom enheten för Delaktighet och inkludering samt Taktisk grupp 
integration. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL 

Förslag till beslut 
1. Kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar kulturnämnden 560 000 kronor 
från gemensam resurs integration för en projektledartjänst till projekt Digital 
Integration. 
 
2. Kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar kulturnämnden 40 000 kronor 
från gemensam resurs integration för kompetensutvecklingsinsatser inom projekt Digital 
Integration. 
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2022-09-22   12(15) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 77 Dnr KN 2022/00119  

Avtal för finansiering av Stiftelsen Hallands Länsmuseer 

Beslut 
1. Kulturnämnden rekommenderar att kommunfullmäktige godkänner avtal om 
finansiering av Stiftelsen Hallands länsmuseer och att det träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
2. Kulturnämnden rekommenderar att kommunfullmäktige godkänner avtal om fördelning 
av finansiering av Stiftelsen Hallands Länsmuseer och att det träder i kraft den 1 januari 2023.   

Ärendet 
Hallands kulturhistoriska museum inklusive Kulturmiljö Halland och Hallands 
konstmuseums verksamhet bedrivs i stiftelseform, kallad Stiftelsen Hallands länsmuseer. 
Stiftelsen bildades av Hallands läns landsting (numera Region Halland), Halmstads och 
Varbergs kommuner, Hallands museiförening och Föreningen Varbergs museum. 
 
Verksamheten finansieras till större delen genom bidrag från Region Halland och 
Halmstads och Varbergs kommuner samt av Regionen förmedlade statsbidrag inom 
kultursamverkansmodellen. 
 
Museiverksamhet kräver långa planeringshorisonter och verksamheten har därför behov 
av en långsiktigt tryggad finansiering. Av hänsyn till verksamhetens betydelse i länet, ser 
Region Halland och Halmstads och Varbergs kommun det som angeläget att 
finansieringen av verksamhetens drift långsiktigt kan tryggas. Syftet med avtalen är också 
att formalisera Region Hallands och kommunernas åtaganden gentemot varandra och 
därigenom lägga grunden för en fortsatt utveckling av stiftelsens verksamhet.  
 
Kulturnämnden ansvarar för det årliga bidraget till Stiftelsen Hallands länsmuseer. 
Finansieringen kommer även framöver att ske inom kulturnämndens budgetram. Med 
anledning av en årlig uppräkning av bidraget med prisindex för kommunal verksamhet 
innebär det att kulturnämnden behöver ramkompenseras med motsvarande medel från 
2023 och framåt.  
 
Region Hallands regionstyrelse avser att fatta beslut i ärendet vid sammanträdet den 9 
november 2022 och kommunfullmäktige i Varbergs kommun planerar att ta upp 
ärendet den 17 november 2022. Avtalen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. I och 
med att avtalen innefattar flera parter är det önskvärt att parterna fattar sina beslut i nära 
anslutning till varandra. Det vore således önskvärt att kommunfullmäktige i Halmstads 
kommun fattar sitt beslut i samband med sammanträdet den 24 november.  
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningschef på kulturförvaltningen tillsammans med 
företrädare på Region Halland och Varbergs kommun. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

Förslag till beslut 
1. Kulturnämnden rekommenderar att kommunfullmäktige godkänner avtal om 
finansiering av Stiftelsen Hallands länsmuseer och att det träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
2. Kulturnämnden rekommenderar att kommunfullmäktige godkänner avtal om fördelning 
av finansiering av Stiftelsen Hallands Länsmuseer och att det träder i kraft den 1 januari 2023.   
 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 78 Dnr KN 2022/00003  

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden har tagit emot redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 
Följande anmäls till kulturnämnden: 
1. Personaladministrativa ärenden 
2. Kulturstöd 
   

 
 
 
_______ 
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