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Ansökan om bidrag till projektet ”Singing people together”
Bilaga:
Projektbeskrivning och budget

Ärendebeskrivning
En ansökan om bidrag på 200 000 kronor för genomförandet av projektet
”Singing people together” har inkommit.
Eftersom detta är ett stort och i allra högsta grad internationellt körprojekt
som skall gå av stapeln i Luleå och Norrbotten i oktober 2012 har en
förstudietid precis avslutats. Direktkontakt på plats har tagits, för att inbjuda
körer från de gästande länderna Sydafrika och Haiti. För att erhålla ett
verkligt utbyte mellan kördeltagarländerna har ett kontaktnäts byggts upp i
respektive land och musik- och textmaterial har utbytts som förberedelse inför
själva körfestivalen.
Konstnärlig ledare för projektet är Monica Åslund, musiklärare i Luleå,
körledare och kompositör. Sten Källman, arrangör och kompositör biträder
Monica Åslund. ARRA AB i Luleå kommer att svara för projektets
administration och Sensus kommer att medverka som partner.
”Music helps bringing people together. It´s more effective than a political
speech” (Miriam Makeba). Genom musik talar vi alla samma språk, vi skapar
nya relationer och väver nya nätverk och genom körsång kan vi tillsammans
med andra känna att vi är en del av något större. Därför behöver Luleå en
körfestival som planeras bli återkommande vartannat år.

Kulturnämndens yttrande
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka 100 000 kr till ”Singing people
together”. För att få en bred kommunal finansiering är det viktigt att även
kommunstyrelsen tillstyrker 200 000 kr till projektet.
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Ekonomikontorets yttrande
Denna typ av ansökan berör kulturnämndens normala verksamhet och
nämnden har ett ansvar att ständigt se över sin verksamhet och prioritera sina
kostnader när nya ansökningar inkommer. I detta fall har kulturnämnden
beslutat tillstyrka 100 000 kr till projektet, men vill att kommunstyrelsen
tillstyrker resterande 200 000 kr.
Ekonomikontoret föreslår, mot bakgrund av begränsat ekonomiskt utrymme i
2012 års budget rekommendera kommunstyrelsen besluta att
-

kulturnämnden får i uppdrag att pröva om bidrag till projektet ”Singing
People Together” är ett prioriterat område och i så fall finansiera hela
ansökan inom tilldelat kommunbidrag, alternativt begränsa sitt bidrag
till 100 000 kr.

Arbets- och personalutskottet
Kulturchef Åke Broström föredrar ärendet. Projektets totala budget uppgår till
805 000 kronor.
Ordföranden (S) yrkar bifall till bidragsansökan. Medel för ändamålet avsätts
ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
Anders Josefsson (M) yrkar bifall till ekonomikontorets förslag.
Omar Josefsson (S) och Nina Berggård (V) yrkar bifall till bidragsansökan.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Anders Josefssons och eget förslag var för sig under
proposition och finner att arbets- och personalutskottet bifaller ordförandens
förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2012-06-04

146

353

Arbets- och personalutskottet

2012-05-28

127

266b

junikf13c

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja projektet ”Singing People Together” ett
bidrag om 200 000 kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
utgifter.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____

Kommunstyrelsen
Anders Josefsson (M) yrkar bifall till ekonomikontorets förslag.
Karl Petersen (S), Nina Berggård (V), Annika Eriksson (MP) och Omar
Jakobsson (S) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Proposition
Ordföranden ställer Anders Josefssons och eget förslag var för sig under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja projektet
”Singing People Together” ett bidrag om 200 000 kronor ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____
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