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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 48

2017/0050

861

Kulturföreningen Kulpåsens ansökan om större
kulturbidrag till uppstart av Ljungbyrevyn
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett engångsstöd på 25 000 kr till
Ljungbyrevyn år 2018 ur potten ”Större kulturprojekt”. Bidraget betalas ut när
projektet är avslutat och ekonomisk redovisning har lämnats till kultur- och
fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att riktlinjerna för bidragsformen ”Större
kulturprojekt” revideras under hösten 2017.
Sammanfattning av ärendet
Kulturföreningen Kulpåsen ansöker om ett större kulturstöd på 50 000 kronor
till en uppstart av Ljungbyrevyn där premiären är planerad till januari 2018.
Budgeten för projektet uppgår till drygt 225 000 kr och projektets ambition är att
revyn ska bli ett årligt återkommande evenemang. Produktionen bygger på
ideellt arbete och en stor del av ensemblen är ungdomar. Inriktningen på revyn
beskrivs som en blandning av klassisk revy och modern show. Kulturaktörerna
som står bakom projektansökan har genom åren genomfört många lyckade
kulturarrangemang i kommunen, och förväntas ha goda förutsättningar för att
lyckas återuppväcka revytraditionen i Ljungby.
Enligt nämndens kriterier för ”Större kulturprojekt” ska arrangemang med
nytänkande prioriteras särskilt samt att projektet ska vara tidsbegränsat. Det går
inte att söka till löpande verksamhet och därför kan detta kulturprojekt endast bli
beviljade ett större kulturstöd en gång.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett
engångsstöd på 25 000 kr till Ljungbyrevyn år 2018 ur potten ”Större
kulturprojekt”. Bidraget betalas ut när projektet är avslutat och ekonomisk
redovisning har lämnats till kultur- och fritidsförvaltningen.
På dagens sammanträde representerar Tomas Webster och Mats Persson
föreningen och informerar om projektet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-12.
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Yrkanden
S-gruppen yrkar för att föreningen beviljas 50 000 kr till projektet.
S-gruppen yrkar för att riktlinjerna för bidragsformen ”Större kulturprojekt”
revideras under hösten 2017.
Alliansen yrkar för nämnden följer förvaltningens förslag till beslut och beviljar
föreningen 25 000 kr till projektet.
Beslutsordning
Ordföranden ställer yrkandena om att bevilja 50 0000 kr respektive 25 000 kr
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt alliansens förslag att bevilja
ett bidrag på 25 000 kr. Omröstning begärs och genomförs.
Omröstningsresultat
Ja - för alliansens förslag.
Nej - för S-gruppens förslag.
Marcus Walldén
Maryana Frisk-Holst (C)
Marie Karlsson (C)
Ann-Kristin Petersson (M)
Susann Diesner (L)
Maida Dzanic (ALT)
Dick Andersson (SD)
Matija Rafaj (S)
Pia Johansson (S)
Gun Oscarson (S)
Ulla-Britt Storck (S)

Ja
X
X
X
X
X
X

6

Nej

X
X
X
X
X
5

Omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 5 nej-röster och därmed beslutar
kultur- och fritidsnämnden enligt alliansens förslag att bevilja ett bidrag på
25 000 kr till projektet.
Skickas till
Kulturföreningen Kulpåsen.
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