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Ansökan om bidrag till Kulturkollo 2012
Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting ansöker om 70 tkr från kommunstyrelsen till
Kulturkollo 2012
Kulturkollo är en del i projektet Tur och retur i vilket man arbetar långsiktigt
med frågor om utanförskap, mångfald och integration. Målgruppen för
musikkollo är barn 11-18 år i Norrbotten, och unga, musik samt
mångfaldsfrågor är i fokus. Under kulturkollot måndag 30 juli – torsdag 2
augusti skapar och repeterar barnen en föreställning som de sedan visar upp
på Luleåkalaset fredag 3 september. Fredagens evenemang finansieras av
Luleå Expo och Konsum Norrbotten.
Luleå kommun finansierar Kulturkollo 2012 med lön för 10 unga kulturkolloledare och subventionerar kostnaderna för hyra av Vallen. När det gäller
finansiering från Luleå kommun ansöks utöver kolloledare och subventionerad hyra av Vallen bidrag uppgående till 70 tkr från kommunstyrelsen,
20 tkr från kulturnämnden, samt 20 tkr från utvecklingskontoret.
Utvecklingskontoret menar att insatser för ungdomar med inriktning på
kultur och mångfald är bra. Mot bakgrund av att Luleå kommun på olika sätt
ger stöd till Kulturkollo 2012, begränsade tillgängliga medel och stort söktryck
på olika typer av utvecklingsmedel föreslår emellertid utvecklingskontoret att
ansökan om 70 tkr från kommunstyrelsen avslås.
Landstingets ansökan om bidrag på 20 tkr från utvecklingskontoret har
avslagits med motiveringen att det är en aktivitet som sponsras centralt i
Luleåkalaset.
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Kulturnämndens yttrande
Med kulturen som redskap i ett viktigt framtidsarbete, med och för barn och
ungdomar, förordar kulturnämnden ett brett kommunalt engagemang.
Mångfald och integration skapar ett samhälle där människor mår bra och vill
bo samt ger oss en hållbar och långsiktig livsmiljö. Kulturnämndens
delaktighet detta år är 15 000 kr.

Arbets- och personalutskottet
Ordföranden (S) yrkar avslag på ansökan.
Anders Josefsson (M) stödjer ordförandens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer eget avslagsyrkande under proposition och finner att
arbets- och personalutskottet bifallet förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan om ytterligare bidrag till
Kulturkollo 2012.
_____

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan om ytterligare bidrag till
Kulturkollo 2012.
_____

Beslutsexpediering
Norrbottens läns landsting, Utvecklingskontoret, Kulturnämnden
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