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Sammanträdesdatum 

2017-10-06 
 

 

  
 
Plats och tid Ekonomen, våning 1, kl. 08.30- 11.35 

Beslutande ledamöter 
 

Thomas Näsholm (S) ordf. 
Göran Molin (S) 
Christina Maydotter (MP) 
Anna Strandh Proos (M) 
Ann-Louise Zetterblad (C) 
 

Ej beslutande ersättare Maria Larsson (S) 
 

Övriga närvarande Tjänsteman 

Sara Lindgren, nämndsekreterare 
Ulrika Hurdén, förvaltningschef 
Ingrid Ohlsson, bibliotekschef 
Ninni Mellander, enhetschef Kultur  
Sune Johansson, rektor Kulturskolan 

 

Justerare Christina Maydotter (MP) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 10 oktober 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 9 - 11 
 Sara Lindgren  

 Ordförande   
 Thomas Näsholm (S)  

 Justerare Christina Maydotter (MP)  
    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn-, kultur- och utbildningsnämnden kulturutskott 

Sammanträdesdatum 2017-10-06 

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-10 Datum då anslaget tas ned 2017-11-01 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2017-10-31 
 

Underskrift   
 Sara Lindgren  
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§ 9 Dnr BKU 2017/110 

Information kulturutskottet  

Beslut 

Kulturutskottet beslutar följande  

Lägga informationen med godkännande till handlingarna 

Ärendet 

Kulturutskottet får ta del av nedanstående information 

- Ulrika Hurdén, förvaltningschef, informerar om program för kultur 

och kulturplanen. 

- Ninni Mellander, enhetschef kultur, informerar om häxmuséet, 

Vredensdagar, utbudsdag för scenkonst i Kramfors, 

skräckfilmsfestival, kulturenheten och kulturplanen. 

- Ingrid Ohlsson, bibliotekschef, informerar om biblioteket. 

- Sune Johansson, rektor kulturskolan, informerar om kulturskolan. 
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§ 10 Dnr BKU 2017/253 

Konstregister 

Beslut 

Kulturutskottet föreslår nämnden besluta följande 

Uppdra till kulturenheten att köpa in ny programvara för konstregister. 

Ärendet 

Kramfors kommun har en mycket omfattande och intressant konstsamling som har 

byggts upp under många decennier. Konsten lånas ut till kommunens olika 

förvaltningar och verksamheter. Det är därför viktigt att ha ett fungerande 

och hanterbart konstregister. Idag används dataprogrammet Nilex, som är ett 

inventarieregister för att hantera och registrera konsten. Programmet har 

används under många år och har många brister när det gäller att hantera 

konst.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaderna för ett nytt konstregister tas inom befintlig budget. 

Måluppfyllelse 

Att ha ett fungerande konstregister för kommunens konstsamling är en viktig 

del av måluppfyllelsen när det gäller kulturområdet. Kommunens 

konstsamling är omfattande, intressant och har ett stort ekonomiskt värde. 

Samråd 

Samråd har förts med Anki Johnson, tf förvaltningschef, Thomas Näsholm, 

barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Lars-Åke Lovetén, IT-

chef, Tomas Berggren, IT-enheten och Anita Åberg upphandlingsenheten 

Beslutet skickas till 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 11 Dnr BKU 2017/280 

Hedersstipendiet 

Beslut 

Kulturutskottet beslutar följande 

Utse Jörgen Sundeqvist till 2017 års Hedersstipendiat. 

Ärendet 

Det har inkommit nomineringar till hedersstipendiet för 2017.  

Jörgen Sundeqvist har genom sitt långa engagemang inom musiklivet både 

som utövare och som domare satt Ådalen på dragspelskartan både i Sverige 

och utomlands. Han är dragspelskungen och med hela världen som sitt 

arbetsfält.  Jörgen är idag en världsartist som uppträder både solo och med 

olika orkesterkombinationer. Han undervisar på konservatoriet i Prag och har 

även många internationella juryuppdrag. Han undervisar även på Kramfors 

kulturskola och är spelledare i Kramfors Dragspelsklubb. Ett samarbete med 

Gudmundrå hembygdsgård har resulterat i ett dragspelsarkiv som han tagit 

initiativ till 

Ekonomi och finansiering 

Hedersstipendiet tas från Kulturenhetens budget. 

Måluppfyllelse 

Kulturen har en väsentlig roll i viljeinriktningen och hedersstipendiet är ett 

stipendium för att uppmuntra och synliggöra de ideella krafterna inom 

kulturen. 

 


