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Plats och tid Medborgarservice Andersberg, 21 april 2022 kl. 13:00 – 15:35.  
Paus kl. 14:35 – 14:52. 

Beslutande Ledamöter 
Anna Ginstmark (C), ordförande 
Eva-Marie Paulsson (S), 1:e vice ordförande 
Bengt Kjellgren (M) 
Nina Djärf (S) 
Eva Karin Möllefors (M) 
Robert Lindahl (-) 
Barbro Odelberg (L) 
Tove Bergman (MP) 

 Annette Nordén (KD) 
 
 

Övriga deltagare Ola Magnusson, Kristina Gernes, Martin Gillgren, Caroline Carlsson samt Sofia Lyberg. 

Justeringsplats Kulturförvaltningen, Kungsgatan 25  Paragrafer §§ 34–44 
Justeringsdag 2022-04-26  

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

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

 

 Anna Ginstmark  

Justerare .................................................  
 Eva-Marie Paulsson  

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-26 Datum då anslaget tas ned 2022-05-19 

Förvaringsplats för protokollet Kulturförvaltningen, Kungsgatan 25 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Sofia Lyberg Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden § 34 Dnr KN 43078  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
Eva-Marie Paulsson (S) väljs att tillsammans med ordföranden Anna Ginstmark (C) 
justera protokollet. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 35 Dnr KN 2022/00002  

Information 

Beslut 
Kulturnämnden har tagit emot informationsärendena. 

Ärendet 
Medborgarservice Andersberg informerar 
Kulturlaxen, beslut i maj 
Ekonomisk rapport 
Heldag med nämnden 1 september 
Mötesplats United i Oskarström, behov av ny lokal 
Uppmärksammande av kommunens medarbetare för arbetet under pandemin, 24 maj 

 festivalen 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 36 Dnr KN 2018/00133  

Informationsärende inför beslut i maj - Upphävning av 
avsiktsförklaringen för Kulturhuset Najaden 

Beslut 
Kulturnämnden har tagit emot informationen. 

Ärendet 
Kulturförvaltningen informerar om avsiktsförklaringen för kulturhuset Najaden som 
antogs 2018 och som föreslås upphävas.   
 
_______ 
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Kulturnämnden § 37 Dnr KN 2021/00066  

Informationsärende inför beslut i maj - Kulturgaranti för barn 
och unga med inriktning scenkonst 

Beslut 
Kulturnämnden har tagit emot informationen. 

Ärendet 
Kulturförvaltningen informerar om översynen av styrdokumentet Kulturgaranti för barn 
och unga med inriktning scenkonst. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 38 Dnr KN 2022/00021  

Mottagare av kulturstipendium 2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att Kulturstipendiet 2022 utökas till 60 000 kronor och att det 
tilldelas , 30 000 kronor, samt , 30 000 kronor, med 
nedanstående motiveringar: 
 
-  
För en högaktuell samhällsviktig föreställning som grundar sig i flykt undan krig och de 
posttraumatiska symptom som denna flykt kan medföra, och hur det påverkar dagens 
ungdomar. Med ett avstamp från balettakademin i Göteborg ser kulturnämnden mycket 
fram emot detta verk och önskar  all lycka till i vidare arbete inom 
kulturlivet och dansen. 
 
-  
För en ovanlig kulturform men med ett tydligt mål och med kroppen som instrument 
vill  nå nya höjder som mimartist. Med en satsning på spetsutbildning och med 
många utbildningsår inom konsten, är hon nu på väg att nå målet. Kulturnämnden 
önskar  all lycka till på vägen mot att bli en diplomerad mimartist. 

Ärendet 
Halmstads kommun delar årligen ut kulturstipendium till unga personer som visat 
lovande förutsättningar inom det kulturella verksamhetsområdet. Sökande till 
kulturstipendiet ska antingen vara bosatta inom kommunen eller genom sin verksamhet 
ha nära anknytning till kommunen. Stipendiet kan endast sökas för egen räkning och ska 
ha karaktär av arbets-, rese- eller studiestipendium. Kulturstipendier utdelas för bestämt 
ändamål, dock inte för grundutbildning inom konstnärligt område. 
 
Information om kulturstipendium 2022 har annonserats i Hallandsposten, på Halmstads 
kommuns webbplats, i sociala medier samt på posters på skolor och mötesplatser för 
unga i Halmstad. Sista ansökningsdag var den 31 mars och totalt 19 ansökningar har 
kommit in. Kulturnämnden har avsatt 50 000 kronor för stipendiet, vilket kan komma 
att delas mellan flera stipendiater.  
 
Kulturnämnden bestämmer tidpunkten och formerna för stipendiets utdelning. 
Förutom under coronapandemin har stipendiet delats ut vid nationaldagsfirandet på 
Hallandsgården.  
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom förvaltningsstaben. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att utse mottagare av kulturstipendium 2022 vid sammanträdet 
den 21 april 2022. 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar att Kulturstipendiet 2022 utökas till 60 000 kronor och att det 
tilldelas  30 000 kronor samt  30 000 kronor. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 39 Dnr KN 2021/00142  

Verksamhetsstöd för Halmstads Symfoniorkester 2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att utöka anslaget om verksamhetsstöd för Halmstads 
Symfoniorkester med 20 000 kronor för 2022 års verksamhet. 

Ärendet 
Enligt kulturnämndens beslut 2021-11-25, § 99, Överenskommelser om verksamhetsstöd 2022-
2024, beviljades Halmstads Symfoniorkester verksamhetsstöd för åren 2022-2024. Det 
årliga anslaget fastställdes till 20 000 kronor, vilket baserades på uppgifter om att 
Kulturskolan skulle stötta genom att Symfoniorkestern skulle få ta del av de antal dagar 
som Kulturskolan har rätt att nyttja konsertsalen i kulturhuset.  
 
Kulturskolan betalar idag för 60 tillfällen i konsertsalen per år, vilka först och främst är 
reserverade för deras elevkonserter. Symfoniorkestern har ett uppskattat behov av 
sammanlagt åtta konsertdagar och 24 repetitionstillfällen per år. Under 2022 täcker 
Kulturskolan kostnaden av föreningens behov att nyttja konsertsalen under våren och 
sommaren samt fortsätter ge pedagoger kompledigt för att kunna delta. Det innebär att 
Symfoniorkestern behöver ett utökat anslag på 20 000 kronor för att finansiera åtta 
repetitionstillfällen i konsertsalen på Najaden. 

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

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att utöka anslaget om verksamhetsstöd för Halmstads 
Symfoniorkester med 20 000 kronor för 2022 års verksamhet. 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 40 Dnr KN 2022/00050  

Kulturnämndens ställningstagande till kommunfullmäktiges 
riktlinje för upphandling och inköp 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande över kommunfullmäktiges 
riktlinje för upphandling och inköp. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har bjudit in samtliga nämnder och bolag att yttra sig över 
kommunfullmäktiges riktlinje för upphandling och inköp med senaste svarsdatum den 9 
maj 2022. 
 
I remissen vill kommunstyrelsen ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
betänkandet.  
1. Vad betyder förslagen i riktlinjen för nämndens verksamhetsområde?  
2. Vad betyder förslagen i riktlinjen för Halmstads kommun? 
 
Remissinstansens yttrande får gärna vara kort och med instansens ställningstaganden 
tydligt markerade i punktform.   

Ärendets beredning 
Riktlinjen godkändes för remittering till samtliga nämnder och bolag av KPLU den 1 
mars 2022. 
Remissvaret har inom kulturförvaltningen beretts inom förvaltningsstaben. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande över 
kommunfullmäktiges riktlinje för upphandling och inköp. 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 41 Dnr KN 2022/00052  

Kulturnämndens ställningstagande till kommunfullmäktiges 
riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande över kommunfullmäktiges 
riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering.   

Ärendet 
Kommunstyrelsen tog den 22 september 2020 beslut om att utreda Framtida Politisk 
Organisering (FPO). Utredningen syftar till att ta ett samlat grepp om Halmstads 
kommuns framtida politiska organisering för att kunna främja den demokratiska 
utvecklingen och tydliggöra en politisk organisering som är förutsägbar, hållbar och 
ändamålsenlig, oavsett utfall i kommunalvalet.  
 
Utredningen presenterades i form av en slutrapport med fem delrapporter, som gav 
olika alternativ på en framtida politiska organisering ur flera perspektiv, inklusive 
konsekvenser av dessa.  
 
Utredningsarbetet har visat att det saknas ett samlat styrdokument som beskriver 
kommunens politiska organisation. Förslaget på riktlinjen syftar till att tydliggöra den 
politiska organiseringen i Halmstads kommun och ska användas i utbildningar för nya 
förtroendevalda i syfte att de ska veta hur den politiska organiseringen är formerad, så 
att de kan verka på ett effektivt sätt i sin roll som förtroendevald i de uppdrag de väljs 
till. 
 
Riktlinjen har skickats på remiss till samtliga nämnder och styrelser med sista 
svarsdatum den 28 april 2022. I remissvaret önskar kommunstyrelsen svar på följande 
frågeställningar: 
 
1. Vad betyder riktlinjen för nämndens verksamhetsområde? 
2. Vilka konsekvenser skulle denna riktlinje få för nämndens egen verksamhet i 
nämnden? 
3. Vilka effekter kan riktlinjen få för den politiska organiseringen för Halmstads 
kommun? 

Ärendets beredning 
KS § 71, 2022-03-15, KS ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fram förslag 
till riktlinje och remittera utkastet till samtliga nämnder. 
Inkommen remiss till kulturnämnden 2022-03-17. 
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Remissvaret har beretts inom förvaltningsstaben i samråd med ledningsgruppen. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 
 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden godkänner förvaltningens yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje 
för Halmstads kommuns politiska organisering.  

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 42 Dnr KN 2022/00044  

Uppföljning av beslut 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga uppföljning av beslutsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Kulturnämnden har sedan 2009 haft uppföljning av lämnade uppdrag och fattade beslut, 
samt behandlat redovisning av dessa på kulturnämndens sammanträde, vid två tillfällen 
per år. Syftet med uppföljningen är att ge kontinuerlig och tydlig information till 
kulturnämnden avseende fattade beslut. Av uppföljningen framgår när uppdraget gavs, 
var det ligger för närvarande, hur ett yttrande från kulturnämnden till annan nämnd eller 
organisation har fått genomslag.  
 
Kulturnämnden beslutar om ärendet ska utgå från förteckningen, eller om den ska 
kvarstå till nästa uppföljningstillfälle, enligt bilaga. Beslutar kulturnämnden att ärendet 
ska avslutas, ska nämndsekreteraren avsluta ärendet även i diariet. Kulturnämnden 
föreslås besluta att lägga uppföljning av beslutsärenden april 2022 till handlingarna, 
varefter angivna ärenden avslutas även i diariet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom förvaltningsstaben samt med berörda handläggare inom 
kulturförvaltningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga uppföljningen av beslutsärenden till handlingarna. 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 43 Dnr KN 2021/00148  

Anmälningsärenden  

Beslut 
Kulturnämnden har tagit emot anmälningsärendena. 

Ärendet 
Information, beslut och meddelanden som kommer till kulturförvaltningen och som 
bedöms vara av vikt att redovisa för nämnden, utgör anmälningsärenden. Följande 
anmäls till kulturnämnden: 
1. KS beslut avseende hälsofrämjande medel och aktiviteter. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 44 Dnr KN 2022/00003  

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden har tagit emot redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 
Följande beslut anmäls till kulturnämnden: 
1. Personaladministrativa ärenden 
2. Ekonomiärenden 
3. Idépeng 
 
 
_______ 
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