Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kulturnämnden

Kulturnämnden § 100

Sammanträdesdatum
2019-11-27

Sida
1(3)

Dnr KN 2019/00220

Hallands bildningsförbund - Kungamötet - Uppdragsstöd
Beslut
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Hallands bildningsförbund ett årligt uppdragsstöd
på 300 000 kr för åren 2020, 2021 och 2022 för att uppföra musikteaterföreställningen
Kungamötet på Halmstads Slotts borggård.
2. Kulturnämnden beslutar att Hallands bildningsförbund ska göra en återbetalning av
eventuella överskjutande medel när 2022 års föreställning slutredovisats.
Ärendet
Våren 2019 tog kulturnämnden beslut om nya Riktlinjer för kulturstöd, där det tidigare
flerårsstödet byttes till ett uppdragsstöd. Uppdragsstöd kan sökas för kulturverksamhet
med professionell medverkan som av kulturnämnden bedöms angelägen för att erbjuda
ett attraktivt kulturutbud i Halmstads kommun. Uppdragsstödet är ett långsiktigt stöd
för kontinuerlig kulturverksamhet av större omfattning.
Under sommaren 2019 uppfördes musikteaterföreställningen Kungamötet som en del
av Länsstyrelsens 400-årsfirande. Hallands bildningsförbund har ansökt om 1 000 000
kronor fördelat på tre år för att uppföra musikteaterföreställningen Kungamötet på
Halmstad Slotts borggård. Hallands bildningsförbund har för avsikt att gå samman med
andra föreningar och grupper för att bilda en organisation som står för genomförandet
åren 2020-2022 och att ha rollen som stödjande, administrerande och ansvarig gentemot
Kulturnämnden för genomförandet.
Kulturförvaltningens förslag till beslut är att bevilja Hallands bildningsförbunds ansökan
med ett årligt stöd på 300 000 kr för åren 2020, 2021 och 2022.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kulturförvaltningens ledningsgrupp. Tjänstemän har i omgångar
haft sittningar med representant från Hallands bildningsförbund.
Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Hallands bildningsförbund ett årligt uppdragsstöd
på 300 000 kr för åren 2020, 2021 och 2022 för att uppföra musikteaterföreställningen
Kungamötet på Halmstads Slotts borggård.
2. Kulturnämnden beslutar att Hallands bildningsförbund ska göra en återbetalning av
eventuella överskjutande medel när 2022 års föreställning slutredovisats.
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Yrkanden
Tove Bergman yrkar att:
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja Hallands bildningsförbund ett uppdragsstöd på
300 000 kr för år 2020 för att uppföra musikteaterföreställningen Kungamötet på
Halmstads Slotts borggård.
2. Kulturnämnden beslutar att Hallands bildningsförbund ska göra en återbetalning av
eventuella överskjutande medel när 2020 års föreställning slutredovisats.
Thomas Häägg (S) yrkar att ärendet bordläggs och tas upp i sammanträdet i januari.
Eva-Marie Paulsson (S) yrkar bifall till Tove Bergmans (MP) yrkanden.
Caroline Carlsson (L) yrkar på ajournering.
Ajournering
Kulturnämnden beslutar att ajournera sammanträdet mellan 16:00-16:15.
Beslutsgång
Ordföranden (C) prövar om ärendet kan avgöras idag eller bordläggas enligt Thomas
Hääggs (S) yrkande och konstaterar att kulturnämnden beslutar att ärendet avgörs idag.
Ordföranden (C) prövar Tove Bergmans (MP) ändringsyrkanden mot förvaltningens
förslag och konstaterar att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Omröstning begärs
Följande propositionsordning godkänns:
Ja för förvaltningens förslag
Nej för Tove Bergmans (MP) ändringsyrkanden
Följande röstar Ja: Caroline Carlsson (L), Johanna Jansson (M), Åsa Malmborg (M),
Annette Nordén (KD), Anna Ginstmark (C)
Följande röstar Nej: Tove Bergman (MP), Eva-Marie Paulsson (S), Thomas Häägg (S),
Robert Lindgren (SD)
Med 5 Ja-röster och 4 Nej-röster konstaterar ordföranden (C) att kulturnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-27

Kulturnämnden

Sida
3(3)

Reservation
Tove Bergman (MP), Eva-Marie Paulsson (S), Thomas Häägg (S), Robert Lindgren (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Tove Bergmans (MP) yrkanden.
Justeringsdag

2019-12-04

Sekreterare

......................................................
Nadeem Asif

Ordförande

.................................................
Anna Ginstmark

Justerare

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