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Dnr 10.546.86

Hertsö Happening 2011‐ ett community theatre projekt
på Hertsön
Bilaga:
Ansökan

Ärendebeskrivning
Lule Stassteater har tagit initiativ till ett teaterprojekt där individer och
föreningar inom Hertsön engagerats. Projektet bygger på hertsöbornas egna
berättelser.
Syftet är:
‐
Att göra en musikföreställning i samarbete med amatörer och
professionella
‐
Att stärka gemenskap och samhörighet över kulturella och etniska
gränser, åldersgränser, kön och status
‐
Att engagera ungdomar i arbetet
Projektet bygger vidare på erfarenheter av mötesplatsers betydelse från
projektet
” Integrera mera” och vikten av att i ett bostadsområde samarbeta för
gemensamma mål.
Alla behövs i arbetet med att skapa en föreställning. Berättare,
manusförfattare, skådespelare, dansare, musiker, sömmerskor/skräddare,
snickare, dekormålare, allt i allo osv, alla är betydelsefulla.
Genomförandet sker i två faser där medel till den första fasen söks av Luleå
kommun.
Totalt ansöks om 100 000 kronor för fas ett. Från Fritidsnämnden och
Kulturnämnden har ansökts om 25 000 kronor vardera. Från
kommunstyrelsen ansöks om 50 000 kronor fördelat på vardera
arbetsmarknadsförvaltningen och utvecklingskontoret.
I den första fasen är Lule Stass projektägare. Därefter övertar en spelförening,
som har bildats för Hertsön, ansvaret för projektet.
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Kostnader för fas två är budgeterade till 1 040 000 kronor. Ansökan har
lämnats/skall ämnas in för fas två till Kulturrådet/
Arvsfonden/Boverket/Ungdomsstyrelsen/BRÅ/Luleå Kommun m.fl.

Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande
Hertsö happening har under hösten samlat ett antal personer för att
undersöka intresset bland boende i området för ett teaterprojekt. Intresset är
stort och Hertsö teaterförening har bildats. 120 intervjuer av boende på
Hertsön i olika åldrar, olika nationaliteter, kvinnor och män är gjorda.
Manusskrivning pågår och flera workshops har genomförts.
Hertsö teaterförening arbetar utifrån ett underifrån perspektiv och med hög
delaktighet av
föreningar och boende i området. Arbetssättet har prövats med framgång i
Arbetsmarknadsförvaltningens projekt ”Integrera mera” och ger stöd till en
fortsatt positiv utveckling av bostadsområdet Hertsön.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår:
‐
att kommunstyrelsen beviljar projektmedel till fas 1
‐
att arbetsmarknadsförvaltningen bidrar med 25000 kronor för
ändamålet
‐
att projektägaren har finansieringen av fas 2 klar innan denna del av
projektet startas upp
‐
att projektägaren i första hand söker andra finansiärer än Luleå
Kommun för fas 2

Utvecklingskontorets yttrande
Utvecklingskontoret har medverkat till genomförande och finansiering av ett
antal andra evenemang under 2010 och 2011. Engagemanget i dessa
evenemang har motiverats av att de bidrar till nöjes‐ och kulturutbudet
samtidigt som de har en positiv effekt på varumärket Luleå.
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Hertsö Happening 2011 har andra värden som framför allt har att göra med
kultur och utveckling av ett område som mot bakgrund av välfärdsbokslutet
ska prioriteras. När det gäller det senare har arbetsmarknadsförvaltningens
verksamhet kopplingar till projektets syften. Detta kan motivera att även
kommunstyrelsen ska bidra till projektet, och att medel i så fall tas från
anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
När det gäller finansieringen av fas 2 är det av stor vikt att projektägaren
verkligen lyckas attrahera finansiering från andra organisationer än Luleå
kommun.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
-

bifalla framställningen

-

medelsanvisning sker med 25 000 kronor ur Kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda utgifter

-

uppmana projektägarna att i första hand söka andra finansiärer än Luleå
Kommun för fas 2.

_____

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

bifalla framställningen
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-

medelsanvisning sker med 25 000 kronor ur Kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda utgifter

-

uppmana projektägarna att i första hand söka andra finansiärer än
Luleå Kommun för fas 2.

_____

Beslutsexpediering: Lule Stassteater, Arbetsmarknadsförvaltningen,
Utvecklingskontoret
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