
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden kulturutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(9) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-12 
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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 
Ninni Mellander, enhetschef kulturen 
Sune Johansson, rektor kulturskolan 
 

 

 

Justerare Christina Maydotter (MP) 
 (MP) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 6 –9. 
 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 2018-10-12 
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Underskrift   
 Sara Lindgren  
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§ 6 Dnr BKU 2018/117 

Information kulturutskottet  

Slutlig beslutsinstans 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kulturutskottet får ta del av nedanstående information 

- Ninni Mellander, enhetschef kultur, informerar om studieförbunden, 

skräckfilmsfestivalen, invigning av skulptur av Magdalena Forsberg, 

besöksnäringen Höga Kusten - en resa i tid och rum och häxmuséet  

 

- Sune Johansson, rektor Kulturskolan, berättar om ”Mer för fler”, 

teatern ”My Life”, musikalfestivalen samt samarbetet med musik i 

Västernorrland. Informerar även om kulturrådets satsning på 

kulturskolan och hur framtiden ser ut för landets kulturskolor efter 

kulturskoleutredningen. 
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§ 7 BKU 2018/262 

Ändring av regler och kriterier för Hedersstipendiet 

Slutlig beslutsinstans 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Anta de nya reglerna för Hedersstipendiet. 

Ärendet 

Hedersstipendiet instiftades 1985 och har delats ut varje år sedan dess. 

Kriterierna har varit otydliga. Det har högst kommit in ett par nomineringar 

varje år. 2017 har kulturenheten kunnat se ett trendbrott. Idag när de flesta 

har tillgång till digitala medier hoppas vi att intresset ska öka 

nomineringarna till stipendiet genom fler kanaler för marknadsföring, ha få 

och enkla kriterier samt ha ett enkelt nomineringsförfarande. Här följer de 

nya kriterierna och nomineringsförfarandet. 

 

Kriterier: 

Organisation/förening/person ska vara verksam i Kramfors kommun. 

Person/organisation ska ha varit verksam i minst 5 år i kommunens kulturliv. 

Person/organisation ska vara verksam på ideell basis. 

 

Nomineringsförfarande: 

Kulturenheten ansvarar, när det är dags att nominera till Hedersstipendiet, att 

det läggs ut på kommunens hemsida, kommunens Facebook, portalen samt 

andra viktiga kanaler. 

Vid fler än 10 nomineringar kallar kulturenhetens chef/handläggare in en 

urvalsgrupp. Urvalsgruppen utser tre kandidater och sedan tas beslut om vem 

som ska tilldelas stipendiet av Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott. Urvalsgruppen består av två personer, kulturenhetens 

chef/handläggare och ordförande i Bildningsnämnden 

Om det inte kommer några förslag på kandidater, tar kulturenheten fram 

egna förslag till arbetsutskottet. 
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Hedersstipendiet består av ett diplom, lunch/middag, blommor och ett 

stipendium på 5000 kronor.  

Utdelning av stipendiet sker i samråd med Hedersstipendiat. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan. 

Måluppfyllelse 

Beslutet gör att det blir tydligare och enklare att nominera till stipendiet. 

Kravet att vara bosatt i kommunen är borttaget. Det räcker med att vara 

verksam i kommunen. Det innebär att det finns ett större urval av tänkbara 

kandidater. Kramfors har många utflyttade kulturskapare som fortfarande 

arbetar och verkar i kommunen. De gör många viktiga insatser som har stor 

betydelse för besöksnäringen. Det medför högre måluppfyllelse av god 

kvalitet och målen för kultur. 

Samråd 

Thomas Näsholm, barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande 

Beslutsunderlag 

Kramfors kommun, Författningssamling, Regler för Kramfors kommuns 

kulturstipendier, antagna av Kramfors kommunfullmäktige 1984-12-19, § 

142 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 
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§ 8 Dnr BKU 2018/263 

Riktlinje för kulturarrangemangsbidrag 

Slutlig beslutsinstans 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Upphäva reglemente för kulturarrangemangsbidrag reviderad av 

BKU-nämnden 2012-11-24. 

2. Anta ny riktlinje för kulturarrangemangsbidrag i enlighet med 

förslag. 

Ärendet 

Reglemente för kulturarrangemangsbidrag har funnits i flera decennier och 

endast små regeländringar har skett under årens lopp. Texten och reglerna 

behöver uppdateras så att det ska bli lättare att förstå. En höjning av bidraget 

maxbeloppet föreslås, från 5000:- till 8000:-. 

Ekonomi och finansiering 

Bidragshöjningen inryms i budget för kulturarrangemangsbidrag. 

Måluppfyllelse 

Reglerna blir tydligare och lättare att förstå. Beslutet innebär att det blir 

enklare att söka bidrag för kulturarrangemang. Höjningen av maxbeloppet 

gör att det finns möjlighet för föreningarna att arrangera professionella 

kulturutövare i högre grad. Det medför högre måluppfyllelse av god kvalitet 

och målen för kultur. 

Samråd 

Thomas Näsholm, barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande. 

Kontakt med olika föreningsföreträdare. 

Beslutsunderlag 

181008 Riktlinje för kulturarrangemangsbidrag BKU 2018/263 

Bestämmelser om bidrag till offentliga kulturella arrangemang 
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Beslutet skickas till 

Kulturenheten 
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§ 9 Dnr BKU 2018/287 

Hedersstipendiet 2018 

Slutlig beslutsinstans 

Kulturutskottet 

Förslag till beslut 

Tilldela Höga Kustens teaterförening hedersstipendiet 2018. 

Ärendet 

Det inkommit några nomineringar till kulturenheten med är bra motiverade 

förslag. Kulturenheten föreslår att hedersstipendiet tilldelas Höga Kustens 

teaterförening.  

Föreningen har varit verksam i kommunen i 10 år och har både producerat 

och framfört teater i kommunen, men också spelat på andra håll i landet. De 

flesta teaterföreställningarna som de uppfört är nyskrivna egna pjäser med 

manus som handlar om Ådalen. De har även medverkat i olika tv – och 

filmproduktioner. Herrarna i föreningen har medverkat i Talangtävlingar i tv 

med olika dansnummer. De har också genomfört dramatiserade 

guidevandringar vid Skuleberget. Föreningen har bedrivit sin verksamhet 

enbart med ideella krafter under alla år utan något bidrag. 

Kulturenhetens motivering: 

Höga Kustens teaterförening har på ett förtjänstfullt sätt med stort 

engagemang samt många timmars ideellt arbete gjort en värdefull kulturell 

insats för att främja och tillgängliggöra ett levade och sjudande kulturliv i 

Kramfors kommun. 

Ekonomi och finansiering 

Hedersstipendiet tas inom ramen för kulturenhetens budget. 

Måluppfyllelse 

Kramfors har en stor bredd av kulturskapare och föreningar/organisationer 

som arbetar och verkar i kommunen på ideell basis. Det är av största vikt att 

uppmärksamma deras arbete och kreativitet. De gör många viktiga insatser 
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som har stor betydelse för kommunens kulturliv och förbesöksnäringen. Det 

medför högre måluppfyllelse av god kvalitet och målen för kultur. 

Beslutsunderlag 

Nomineringarna som inkommit. 

Beslutet skickas till 

Höga Kustens Teaterförening 

 


