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NÄRVAROLISTA
Beslutande
Tjänstgörande ledamöter
Omar Jakobsson (S), ordf
Emmeli Nybom (S), v ordf
Eric Eriksson (S)
Eva Hedesand-Lundqvist (S)
Jan-Ivar Johansson (S)
Gerd Nordmark (S)
Ulf Nyström (S)
Lena Jakobsson (V)
Kamar Eddine Abdessamad (MP)
Christina Lundh (FP)
Lennart Åström (C)
Tjänstgörande ersättare
Lisbeth Larsson (C)
Conny Sundström (KD)

Övriga närvarande
Ersättare
Anne-Gärd Näckstam (S)
May-Britt Onnela (S)
Övriga
Kulturchef Åke Broström
Bibliotekschef Lena Lundberg
Administrativ chef Åsa Flinkfeldt
Kultursekreterare Roger Stenberg
Nämndsekreterare Margot Edlund
§ 28 och § 35 Ulrika Persson, enhetsansvarig Gammelstads bibliotek

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämndens arbetsutskott

2014-03-20

§ 24
Redovisning av delegationsbeslut
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälda
delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation ska anmälas till kulturnämnden på nästföljande
sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegation.
Delegat

Beslutsdatum

Beviljade bidrag – enstaka arrangemang
4884 – Roger Stenberg
Kurdiska föreningen ansöker om 20 000 kr till ”Kurdisk nyårsfest”, - beviljat 15 000 kr

2014-02-14

Tornedalsgillet ansöker om 4 600 kr till Sång och
Musikafton – beviljat 3 600 kr

2014-02-18

Rysk-svenska föreningen Sputnik ansöker om
35 000 kr till ryska kulturdagar – beviljat 8 000 kr

2014-02-18

Teater Scratch/Galleri Syster ansöker om 32 700 kr
till Lunchdisco - avslag

2014-01-15

Älvsby konstkollo ansöker om 5 000 kr till ungdomsprojekt – beviljat 5 000 kr (1 000 kr/ungdom)

2014-03-11

Studio 31ekonomisk förening ansöker om 20 000 kr
till 10 st vernissager 2014- avslag

2014-03-19

Beviljade bidrag – Ung arrangör 4885 – Roger Stenberg
NLL Länsdanskonsulenten ansöker om 9 200 kr
till Subkultur & föreställning – beviljat 9 200 kr

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

2014-03-17

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2014-03-20

§ 25
Val av ny ersättare i kulturnämndens arbetsutskott
Kulturnämndens beslut
Lisbeth Larsson (C) utses till ersättare i kulturnämndens arbetsutskott tom
2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har att välja ny ersättare till arbetsutskottet eftersom Anette
Y Wikudd (C) avsagt sig uppdraget.
Arbetsutskottet föreslår 2014-03-10 kulturnämnden utse Lisbeth Larsson (C)
till ny ersättare i kulturnämndens arbetsutskott.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kulturnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
● Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-27 § 10
● Arbetsutskottets förslag 2014-03-10 § 23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2014-03-20

§ 26
Meddelanden
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar lägga nedanstående meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.

Avsändare

Ämne

Kommunfullmäktige
Dnr 2013.511-102

Val av ny ersättare i kulturnämnden

Kommunstyrelsen
Dnr 2013.723-00

Yttrande – Läslustutredningens betänkande
SOU Lättläst (SOU 2013:58)

Kommunstyrelsen
Dnr 2013.827-042

Projektansökan – minnesplats Karlsvik 2014-2015

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2014-03-20

§ 27
Information - Kommunrevisionens Övergripande
granskning av kulturnämnden
Dnr 2014.7-00

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Omar Jakobsson informerar om gången gällande
kommunrevisionens årliga övergripande granskning av
kulturnämnden.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2014-03-20

§ 28
Informationer
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger informationerna med godkännande till
handlingarna.
-

Ordförande Omar Jakobsson (S) informerar om Projektet Ebeneser samt
om kulturnämndens referensgrupps sammankallande inom kort.

-

Eva Hedesand-Lundqvist (S) sänder ett tack till världsarvssamordaren
Sara Vinten, Visitor Centre för ett fint föredrag i kyrkorådet om
Världsarvet.

-

Jan-Ivar Johansson (S) informerar om möte 26 mars Guldkant i
Gammelstadsviken.

-

Bibliotekschef Lena Lundberg informerar om Teknikvecka på
Stadsbiblioteket v 12.

-

Ulrika Persson, enhetsansvarig på Gammelstads bibliotek informerar om
verksamheten.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2014-03-20

§ 29
Månadsrapport per februari
Dnr 2014.79-04

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna bilagd månadsuppföljning per
februari.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning har gjorts för februari och visar ett resultat på 1 712
tkr. Kommentarer till resultatet framgår av bilaga månadsrapport.
Kulturnämndens arbetsutskott beslutar 2014-03-06 att överlämna ärendet
direkt till kulturnämnden.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att godkänna
månadsrapport för februari 2014

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kulturförvaltningens förslag till
månadsuppföljning och finner att kulturnämnden godkänner förslaget.

Beslutsunderlag
● Månadsuppföljning februari 2014 (bilaga)
● Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2014-03-20

§ 30
Yttrande – Ansökan om samarbete Silva League i Luleå 2325 maj 2014
Dnr 2014.28 863

Kulturnämnden beslut
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen avslå ansökan med hänvisning
till att orientering inte ligger inom kulturnämndens ansvarsområde. Om
kommunstyrelsen ser ett marknadsmässigt värde i tävlingen och beslutar att
tävlingen ska ses som en kommunövergripande angelägenhet kan
naturligtvis ett sådant beslut fattas.

Sammanfattning av ärendet
Bergnäsets AIK, OK Renen och Gammelstads IF anordnar finalen för Silva
League 2014 – elitserien i orientering. Föreningarna önskar samarbete och
ekonomiskt stöd med Luleå kommun enligt följande;
l . Reklam på Arenor och webbsida för 50 000 kronor
2. Stöd från följande förvaltningar;
- Tekniska förvaltningen - Vatten till duschar, tömning wc, transporter
- Kulturförvaltningen - Ljudanläggning
- Barn- och utbildningsförvaltningen - Hälsans hus, Bälinge förskola
- Fritidsförvaltningen - Luleå Energi arena
3. Stöd från Luleå Energi - El och fiberanslutning
4. Hederspriser med Luleåkaraktär
5. Prisutdelare
Kommunledningsförvaltningen har 2014-01-22 överlämnat ärendet för
yttrande till kulturnämnden.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunstyrelsen avslå
ansökan med hänvisning till att orientering inte ligger inom kulturnämndens
ansvarsområde. Om kommunstyrelsen ser ett marknadsmässigt värde i
tävlingen och beslutar att tävlingen ska ses som en kommunövergripande
angelägenhet kan naturligtvis ett sådant beslut fattas.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2014-03-20

§ 30(forts)

Arbetsutskottet föreslår 2014-03-06 kulturnämnden besluta enligt
kulturförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kulturnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
• Yttrande angående ”samarbete Silva League i Luleå 23-25 maj 2014”2014-01-23
• Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-03-06
• Arbetsutskottets förslag 2014-03-06 § 28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2014-03-20

§ 31
Yttrande angående ansökan om bidrag till genomförandet
av Singing People Together 2014
Dnr 2013.311-86

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta tillstyrka 150 000 kr till
genomförandet av Singing People Together 2014.

Sammanfattning av ärendet
Projektet innebär genomförande av en internationell körfestival där
norrbottniska ungdomar, körer, körledare och allmänhet samt tre inbjudna
internationella körer/sånggrupper från Haiti, Sydafrika samt USA kommer
genomföra workshops, seminarier, konserter med mera i Luleå.
Genomförandet sker i nära samarbete med körledare och körer från hela
Norrbotten, utvalda skolor främst i Luleå, men också i Haparanda,
Övertorneå, Jokkmokk och Arvidsjaur.
Projektets syfte är att skapa ökad förståelse och kunskap för olika kulturer
och traditioner och ge möjlighet till positiva och gränsöverskridande möten
mellan i första hand ungdomar från länet och ungdomarna i de hitresande
körerna.
Kommunledningsförvaltningen har 2014-01-14 överlämnat ärendet till
kulturnämnden för yttrande.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunstyrelsen
besluta tillstyrka 150 000 kr till genomförandet av Singing People Together
2014.
Arbetsutskottet föreslår 2014-03-06 kulturnämnden besluta enligt
kulturförvaltningens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 31 (forts)

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kulturnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Den första internationella körfestivalen "Singing People Together"
genomfördes i Norrbotten 21 till 28 oktober 2012. Inbjudna musikgrupper
och skolkörer från Sydafrika och Haiti medverkande under en vecka i ett
intensivt program med skolbesök och kyrkokonserter i länet samt flertal
avslutande workshops för skolor, körer och intresserad allmänhet i
Kulturens Hus i Luleå.
Projektbeskrivning 2014
Det framgångsrika genomförandet 2012 ligger till grund för planeringen
inför 2014. I den kommande festivalen kommer samarbetet med det
regionala körlivet utvecklas ytterligare. Man räknar med ett stort antal
deltagande körer från Norrbotten, Västerbotten och Sverige. Särskild
workshops för körledare kommer också att arrangeras. Man kommer att
utveckla möjligheterna för deltagande körer att göra egna framträdanden på
olika, och ibland udda platser i Luleå och länet under festivalen. Festivalens
goda renommé borde kunna bidra till ett ännu större publikt intresse hos
allmänheten, både som deltagare i workshops och som publik.
Mål
Genom festivalen "Singing people together" ska:
- Under våren 2014 arrangeras seminarium för intresserade körledare/ lärare från länet som
vill medverka i projektet.
- En ungdoms/skolkör från Sydafrika och en sånggrupp och trumgrupp från Haiti samt en
gospelkör från New Orleans USA, inbjuds till länet.
- I samarbete med skolor i minst fyra av länets kommuner ska workshops och
konserter arrangeras där de inbjudna körerna medverkar tillsammans med
elever från de medverkande skolorna/ kommunerna.
- I utvalda kommuner i länet kommer kvällskonserter att arrangeras i samarbete med
Svenska kyrkans församlingar och dess musik- och körverksamhet.
- De utländska körerna och andra körer från regionen deltar på Norrbottens FN-förbunds
konsert för mänskliga rättigheter på FN-dagen
- Länets körer och körledare inbjuds under festivalen till workshops som leds av de
inbjudna körerna.
- En större och delvis öppen ”körstafett” och arrangeras på Kulturens Hus i Luleå.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2014-03-20

§ 31 (forts)
Tidsplan
Projektet startas under våren 2014 och avslutas i november 2014. Den avslutande
körfestivalen genomförs under perioden 20 - 29 oktober 2012.

Genomförande
Under våren 2014 genomförs ett förberedande seminarium för länets
körledare och andra intresserade. Förberedelser och planering för höstens
genomförande påbörjas också under våren. Körer/sånggrupper från tre
länder bjuds in. Som utgångspunkt behålls och utvecklas samarbetet med
Sydafrika och Haiti där upparbetade kontakter säkrar kvalitén i
genomförandet. En kontaktresa görs under vintern 2014 till USA, New
Orleans för att etablera kontakt med lämplig gospelgrupp.
Inbjudna körer
Körer från Sydafrika och Haiti är inbjudna till festivalen 2014. Sydafrikansk
och haitisk körmusik har spridit glädje och inspiration bland körer i Sverige
de senaste 25 åren. För att ytterligare utveckla festivalen inbjuds en
skolgospel kör från New Orleans. Gospelmusiken har redan en stark
ställning i svenskt körliv och hos svensk publik. Att presentera genuin och
äkta gospel för länets publik och körliv blir en ny och unik upplevelse.
Marknadsföring och dokumentation
Singing People Together har redan en egen webbplats, en välbesökt Facebook
sida och en Youtubekanal. Dessa kanaler samt ett omfattande e-postregister,
kontaktvägar via medverkande partners och organisationers nätverk är den
huvudsakliga marknadsföringskanalen. Det finns även ett stort bildmaterial,
filmer, ljudupptagningar med mera från festivalen 2012.
Genom körsång ges möjlighet att tillsammans med andra känna att man är en
del av något större. Genom festivalen kommer norrbottniska ungdomar på
många orter i länet med körsången som gemensamt språk få samarbeta med
ungdomar från kulturer som avsevärt skiljer sig från vår. Erfarenhet och
kontakter som kommer att ge alla inblandade erfarenheter att bära med sig
resten av livet.
Projektet genomförs i samarbete med studieförbundet Sensus. ARRA
Arrangemang och projektledning AB kommer att svara för den ekonomiska
administrationen. Projektets totala kostnad är 1 160 000 kr varav 150 000 kr
söks från Luleå kommun kulturförvaltningen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2014-03-20

§ 31(forts)

Kulturförvaltningens yttrande
Projektet sker i år för andra gången och troligen vill arrangörerna att detta
evenemang skall bli återkommande vartannat år. Singing people together är
ett projekt som både sprider kunskap och förståelse för andra kulturer och
som skapar både spännande och gränsöverskridande möten där körsången är
det gemensamma språket. Intentionen om att utveckla samarbetet med det
regionala körlivet är positivt och det skapar även möjligheten för fler körer
och dess ledare att mötas.
Under Singing people together 2012 deltog två länder, Sydafrika och Haiti.
Ambitionen är att till 2014 utöka projektet då tanken är att man även bjuder
in en skolgospel kör från New Orleans. Det påverkar projektets kostnader
som därmed utökas jämfört med Singing People Together 2012.
För Luleås invånare kommer programutbudet 2014 vara i stort sett detsamma
som under genomförandet 2012. Konserter kommer att ges både i lilla och
stora salen i Kulturens hus. Därtill kommer det att ske möten, workshop och
konserter mellan de besökande körerna och skolelever i Luleå, inom både
grundskolan och gymnasiet. Projektet avslutas med en gudstjänst i
Domkyrkan där körerna deltar.
Kulturförvaltningen har alltid uppgiften att ta ställning till hur bidrag
fördelas till olika arrangemang inom Luleå kommun. I den uppgiften ligger
det även att ta ställning till om kostnaderna för ett återkommande
arrangemang ökar och om det i sin tur ger Luleå kommunens medborgare ett
ännu större och bredare kulturutbud.
Kommunstyrelsen beslutade bevilja projektet ”Singing People Together” ett
bidrag om 200 000 kronor 2012.
Kulturnämnden kommer att som svar på en projektansökan tillstyrka 75 000
kr till ”Singing people together 2014”.
Kulturnämnden har också genom föreningssubvention av två kvällars
lokalhyra i Kulturens hus bidragit till projektets genomförande.

Beslutsunderlag
• Ansökan om medfinansiering till ”Singing People Together” –
2013-12-06
• Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-27
• Arbetsutskottets förslag 2014-03-06 § 29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN
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2014-03-20

§ 32
Kultur utan gränser – Ansökan om bidrag för aktiviteter
2014
Dnr 2013.302 86

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar tillstyrka 15 000 kr till föreningen Kultur utan
gränser och till deras aktiviteter under Luleå hamnfestival 11-13 juli 2014.

Sammanfattning av ärendet
Kultur Utan Gränser är en förening som grundades 2010. Syftet med föreningen
är INTEGRATION/MÅNGFALD. Föreningen använder kultur som en
perrong för att integrera folk, kulturer, nationer och grupper. Meningen med
integrationsarbetet är att föra människor samman, att arbeta tillsammans och att
utbyta idéer för det goda i samhället.
Integration, jämställdhet och mångfald är viktiga begrepp för att berika vårt
samhälle. Föreningen har därför tagit dessa begrepp som sitt mål. Vidare vill man
för ungdomar, kvinnor, män och barn tillsammans för att utbyta idéer, dela
kultur och därmed minska diskriminering och mobbing. För att istället skapa
förståelse i vårt Luleå.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta tillstyrka 15 000 kr till
föreningen Kultur utan gränser och till deras aktiviteter under Luleå
hamnfestival 11-13 juli 2014.
Arbetsutskottet föreslår 2014-03-06 kulturnämnden besluta enligt
kulturförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att

kulturnämnden bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2014-03-20

§ 32 (forts)

Beskrivning av ärendet
Verksamheten kommer att ske under Luleå hamnfestival mellan den 11 och
13 juli 2014 och innehålla följande mål och aktiviteter;
Mål
- att integrera nationer, kulturer och grupper i Luleå
- att utbyta idéer för kulturell mångfald och jämställdhet
- att arbeta tillsammans och undvika diskriminering och mobbning i vårt
samhälle
- att öka antalet deltagare varje år och göra Luleå till en attraktiv stad
- att alla ska känna sig delaktiga och tillsammans arbeta för ett bättre samhälle
- att undvika ensamhet eller utanförskap
Aktiviteter
- internationell karneval/parad
- internationell matfestival
- barnkalas
- dram och komedi
- musik och dans
Budget
Intäkter
Luleå kommun, utvecklingskontoret 230 000 kr
NLL
200 000 kr
Invandrarservice
100 000 kr
Kulturförvaltningen
100 000 kr
Matförsäljning
150 000 kr
Summa:
780 000 kr
Kostnader
Reklam
Hyra av käksredskap och städning
Kommunikation
Utsmyckning, mat till konstnärer
Karnevalkläder
Hotell och resor för konstnärer
Arvode
Råvaror från 20 länder
Oförutsedda utgifter
Kulturnattens evenemang
Summa:

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

70 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
40 000 kr
60 000 kr
150 000 kr
150 000 kr
120 000 kr
40 000 kr
50 000 kr
780 000 kr
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§ 32(forts)
Föreningen kommer att arbeta med kulturella grupper från Boden, Umeå,

Eskilstuna, Skellefteå, Piteå, Älvsbyn, Stockholm, etc.
Deltagare Länder: Sverige, Iran, Jamaica, Burundi, Finland, Irak, Brasilien,
Kongo, Norge, Kina, Chile Kamerun, Ryssland, Thailand, Colombia,
Marocko, Spanien, Afghanistan, Barbados och Eritrea
Beslutsunderlag
• Ansökan från Kultur utan gränser, 2013-11-25
• Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-25
• Arbetsutskottets förslag 2014-03-06 § 30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 33
Projektansökan från Rysk-svenska föreningen Sputnik till
Ryska kulturdagar i Luleå
Dnr 2013.318 86

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar tillstyrka 8 000 kr till ”Ryska kulturdagar i Luleå”.
Kulturnämnden subventionerar även lokalen Lilla salen i Kulturens Hus.

Reservation
Lennart Åström (C) och Conny Sundström (KD) reserverar sig till förmån för
eget förslag enligt följande:
”Vi anser att det är viktigt med likabehandling vid beslut och bidrag vid
arrangemang av ideella föreningar. Vi anser att kulturnämndens beslut är
missgynnande för föreningen Sputnik vid beaktande av tidigare beslutade
bidrag till t ex Finska föreningen, Romska föreningen och Afghanska
föreningen.”

Sammanfattning av ärendet
Sputnik bildades 2004 för att underlätta integrationen för rysktalande
invandrare och ge dem en bra tillvaro i ett nytt land. Sputnik betyder
följeslagare och är ledordet i föreningens verksamhet. Rysk-svenska
föreningen Sputnik var den första invandrarföreningen i Norrbotten och i
samarbete med Luleå kommun startade man modersmålundervisning för
rysktalande barn. Idag är det över 80 barn som har ryska som modersmål.
Sputnik bedriver verksamhet för att öka integrationen men även
kulturverksamhet för barn och vuxna. Sputnik deltar i många kommunala
aktiviteter varje år i samarbete med ABF och kommunen. Inom föreningen
Sputnik finns många engagerade och ideellt arbetande medlemmar med
bred kompetens. 2009 fick Sputnik egen lokal, verksamheten fördubblades
och verksamheten utvecklades. Inom föreningen finns idag sex klubbar som
kulturhistorisk klubb "Sobesednik", klubb teater "Tortilla", vokalgruppen
"LADA", barnklubb "Lilla vinden", Turistcafe "Vingar" och kvinnoklubben
"Milady". Sputnik har under sina 10 år har byggt upp ett stort kontaktnät.
Medlemmarna i Sputnik har även breddat Norrbottens kulturliv genom att

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

19 (21)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2014-03-20

20 (21)

§ 33 (forts)
delta vid olika arrangemang. Framtiden ser ljus ut med en ständig
tillströmning av medlemmar.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta tillstyrka 8 000 kr till
”Ryska kulturdagar i Luleå”. Kulturnämnden subventionerar även lokalen
Lilla salen i Kulturens Hus.
Arbetsutskottet föreslår 2014-03-06 kulturnämnden besluta enligt
kulturförvaltningens förslag.

Sammanträdet
Lennart Åström (C) och Conny Sundström (KD) förslag
i första hand
1. bidrag 15 000 kr samt hyressubvention (enligt föreningstaxa)
i andra hand
2. bidrag 8 000 kr med hel hyressubvention (0 hyra).

S-gruppens förslag
- bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer Lennart Åströms förslag 1 och arbetsutskottets förslag
under proposition och finner att kulturnämnden bifaller arbets-

utskottets förslag. Därefter ställer ordförande Lennart Åströms förslag
2 och arbetstutskottets förslag under proposition och finner att kulturnämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet
Syfte
- Att genomförandet av projektet ska skapa förståelse, tolerans och interesse för andra
kulturer.
- Att bjuda in en intresserad allmänhet, företagare, hantverkare och vidga synen på
ryska konstens betydelse för tillväxt i länet.
- Bidra till ett ökat kulturutbyte mellan ryska och svenska medborgare.
- Att sträva efter fler medverkande genom att bygga kontakter på våra arrangemang.
Målsättning
Att genomföra ryska kulturdagar i Luleå i mars-april 2014 i samband med
Sputniks
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 33 (forts)
10-årsjubileum med konstutställningar, workshops och uppträdande av
ryska artister. Samtliga våra evenemang kommer att vara öppet för
allmänheten.
Genomförande Mars - april 2014
Ryska kulturdagar med gästhantverkare, utställningar, kreativ rysk
matupplevelse och uppträdande av duktiga ryska artister.
Rysk vinterfestival
- Invigning av Ryska kulturdagar med rysk traditionell vinterfestival på Isbanan
med "Maslenitsa", Riktigt ryskt firande med ryska artister, musik, sånger
och rysk matupplevelse.
- Försäljning av souvenirer och konst.
Öppet Hus med utställning med workshopsarbete
- Kreativt arbete med anmälda deltagare från allmänheten.
- Föreläsning om konst och kultur.
Möten med Norrbottens politiker samt föreläsningar för barn och ungdomar.
Film "Vår stad Luleå".
- Skapa en film om trivsel och möjligheter i Norrbotten. Vad Sputnik gjort i
Luleå.
Galamiddag med musikarrangemang.
- Ryska dagar avslutas med musikarrangemang där finns möjlighet för ett möte med
gäster och representanter för olika organisationer som deltog och hjälpte i
utveckling och etablering av Rysk-svenska föreningen Sputnik, Ryska
ambassaden, representanter från olika myndigheter och allmänheten i
Norrbotten.
- Filmvisning.
- Uppträdande av artister från Ryssland och Sputniks medlemmar, LADA, klubbar
med olika verksamheter.
Projektet kommer att filmas och en tidning kommer att ges ut.
Budget
Kostnader:
Hantverkare och artister
Marknadsföring, annonser
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

18 000 kr
10 000 kr
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Film
Material och utrustning
Jubileumsaktivitet
Lokal hyror
Övrigt
Summa

10 000 kr
12 000 kr
20 000 kr
7 000 kr
3 000 kr
80 000 kr

Intäkter:
Luleå kommun, kultur
Landstinget
Sputnik
Försäljning av biljetter
Summa

35 000 kr
35 000 kr
7 000 kr
3 000 kr
80 000 kr

Beslutsunderlag
• Ansökan om arrangemangsbidrag ”Ryska kulturdagar i Luleå” 2013-1213
• Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-27
• Arbetsutskottets förslag 2014-03-06 § 31

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 34
Yttrande - Förslag till strategi för funktionshinderområdet
2014-2016
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna kulturförvaltningen förslag till yttrande.

Sammanfattning av ärendet/Kulturförvaltningens yttrande
Funktionsnedsättning är en del av mångfaldsbegreppet och i Luleå arbetar vi
för ett öppet samhälle med mångfald i alla dess former. Kulturförvaltningen
ställer sig därför väldigt positiv till att Luleå kommun tar fram en strategi
som kommer att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning. Inom kulturförvaltningens utvecklingsarbete arbetar biblioteken
bland annat med att prioritera personer med funktionsnedsättning. I det
fortsatta strategiarbetet önskar vi att tillgängligheten till kultur utökas och att
personer med funktionsnedsättning även ges möjligheter till eget skapande.
Socialförvaltningen har 2014-01-21 överlämnat ärendet för yttrande till
kulturnämnden.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden godkänna kulturförvaltningens förslag till yttrande.
Arbetsutskottet föreslår 2014-03-06 att överlämna ärendet direkt till
kulturnämnden.

Beslutsunderlag
• Förslag strategi för funktionshinderområdet 2014-2016,
Socialförvaltningen 2013-12-01
• Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-06

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 35
Information om biblioteksplanearbetet
Dnr 2014.7-00

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Bibliotekschef Lena Lundberg och bibliotekarie Ulrika Persson informerar
om det pågående biblioteksplanearbetet enligt följande
-

Inledande om hur kommunen tar fram planer och var arbetsgruppen befinner sig i
den processen.
- Genomgång av planeringstrukturen för att se hur biblioteksplanen passar in i ”Vision
2050”. Eftersom biblioteksplanen är en strategisk plan ska den endast tas i berörda
nämnder.
- Genomgång av tidsplanen 2014-2015 för revidering av biblioteksplan. Nu närmast
kommer dialog att genomföras med politik, bibliotekpersonal och medborgare. Ett
förslag på revidering tas fram under våren/hösten och presenteras för politiken i
september 2014. Efter godkännande tas material fram för genomförande av
remissomgång. Remissomgång genomförs våren 2015. Förslag till reviderad
biblioteksplan presenteras i april 2015. Beslut om reviderad biblioteksplan fattas
hösten 2015.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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